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Sambutan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataran
Dalam Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian
Di Hotel Puri Indah – Mataram, 12 Nopember 2016
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Masalah ketersediaan pangan dan energi, baik kuantitas maupun kualitas, menjadi
salah satu isu strategis nasional. Upaya pencapaian ketahanan pangan dan energi masih
dihadapkan pada berbagai kendala termasuk krisis sumber daya air, krisis energi bahan
bakar dan kerentanan kerusakan sumber daya bahan serta perubahan iklim. Salah satu
langkah strategis untuk mempercepat pencapaian ketahanan pangan dan energi tersebut
adalah melalui pertanian berkelanjutan. Fakultas Pertanian Universitas Mataram
menyelenggarakan Seminar Nasional ini sebagai salah satu wahana bagi akademisi dan
praktisi dalam bertukar pikiran tentang gagasan, strategi dan kebijakan pembangunan
pertanian serta mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dan kajian Pertanian
Berkelanjutan yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim Menuju Ketahanan Pangan dan
Energi. Seminar ini merupakan rangkaian dari kegiatan Dies Natalis Fakultas Pertanian
Universitas Mataram ke 50, yang puncak acaranya akan diselenggarakan pada tanggal 27
Januari 2016.
Prosiding ini memuat makalah dalam bidang: Adaptasi dan Mitigasi Perubahan
Iklim, Pengelolaan Lahan dan Kualitas Tanah, Perbaikan Varietas, Teknologi Budidaya dan
pasca panen, Pengelolaan Sumber Daya Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Diversifikasi
pangan dan Energi, Tata Kelola Pertanian, Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian dan
Biodiversitas.
Rekomendasi hasil seminar nasional adalah: 1. Perlu pengembangan sistem
pertanian berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim guna mencapai ketahanan
pangan dan energy; 2. Perlu ada penguatan sumberdaya manuia di bidang pertanian agar
tercapai ketahanan pangan dan energy; 3. Kelembagaan harus dibentuk yang kuat; 3.
Integrasi berbagai institusi pendidikan, pemerintah dan kebijakan, penegakan hukum dan
pemasaran.
Terima kasih kami sampaikan kepada tim editor yang telah bekerja keras untuk
dapat menyelesaikan prosiding ini sesuai rencana. Tentu dalam penyuntingan maupun
penulisan masih ada kekeliruan kami atas nama panitia mohon maaf.
Akhir kata, semoga prosiding ini bermanfaat bagi kemajuan pertanian di Indonesia,
khususnya bagi pemakalah.
Mataram, 12 Desember 2016
Dekan Fakultas Pertanian Unram,

Dr. Ir. Sukartono, M.Agr.
NIP. 19621212 198902 1 001
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KATA PENGANTAR
Seminar nasional ini diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke 50 Fakultas
Pertanian Universitas Mataram, dengan tema: “Pengembangan Pertanian Berkelanjutan
yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim Menuju Ketahanan Pangan dan Energi”, dan
delapan sub tema, adalah: adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; pengelolaan lahan dan
kualitas tanah; pemuliaan tanaman, teknologi budidaya dan pasca panen; pengelolaan sumber
daya pertanian, kehutanan dan perikanan; diversifikasi pangan dan energi; tata kelola
pertanian; komunikasi dan penyuluhan pertanian; biodiversitas.
Dilaksanakan selama satu hari tanggal 12 November 2016, di hotel Puri Indah, jalan
Sriwijaya Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Tujuan:
a. Mempublikasi dan mendesiminasi hasil-hasil penelitian, kajian dan pemikiran dalam
rangka penanganan ketahanan pangan dan kecukupan energi.
b. Merumuskan gagasan-gagasan strategis mewujudkan ketangguhan dalam perspektif
ketahanan pangan dan kecukupan energi.
c. Melakukan identifikasi permasalahan utama pembangunan rendah emisi untuk antisipasi
perubahan iklim.
Tujuan tersebut perlu dibingkai dengan modal kemitraan diantara berbagai pihak
terkait. Oleh karena itu pikiran dan pengalaman dari pihak terkait sangat diperlukan dalam
rangka merumuskan pada kemitraan untuk pengembangan dan penerapan teknologi.
Kegiatan seminar nasional diikuti Peserta pemakalah oral: 136 orang yang berasal
dari 17 perguruan tinggi (ujung barat-timur; dari aceh, univ al muslim-unsrat), 4 balai dan 2
praktisi. Peserta pemakalah poster: 8, semua berasal dari pt. Perserta bukan pemakalah: 68
orang peserta yang terdiri atas pakar, peneliti, penyuluh, perguruan tinggi, pemerintah daerah
dan praktisi di bidang pertanian.
Ucapan terima kasih kami disampaikan kepada Rektor Universitas Mataram yang
telah memberikan arahan dan pandangan terkait dengan pentingnya kegiatan seminar. Juga
penghargaan dan terima kasih kepada para pembicara utama/ key note speaker, yaitu:
1. Pemerintah Daerah NTB (dr. Ir. H. Rosyadi Husaini Sayuti, m.sc./ Sekda Prov. NTB)
2. Kementerian Pertanian (Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec. Dev./ Kepala Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementan RI)
3. Prof. Cris Anderson, Massey University, New Zeland
4. Prof. Dr. Gustan Pari, B.Sc., Dipliv., M.Si. (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil
Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)
5. Bayu Dwi Apri Nugroho, S.Tp., M.Agr., Ph.D (Coe Clear)
Selanjutnya kepada para presenter dan editor seminar nasional ini disampaikan
penghargaan dan ucapan terima kasih atas jerih payahnya sehingga seminar dapat
berlangsung dengan baik sampai tersusunnya prosiding ini.
Akhir kata, semoga prosiding ini bermanfaat bagi peserta dan kemajuan IPTEK.
Mataram, Januari 2017
Ketua Panitia,

Anak Agung Ketut Sudharmawan,
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016
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PERAN MIKROORGANISME DALAM UPAYA PENGEMBANGAN MODEL
PERTANIAN BIOINDUSTRI PADA AGROEKOSISTEM PERKEBUAN KOPI
DI PROVINSI BALI
(ROLE OF MICROORGANISM IN DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL
BIOINDUSTRY MODEL ON COFFEE PLANTATION AGROECOSYSTEMS IN THE
PROVINCE OF BALI)
Anak Agung Ngurah Badung Sarmuda Dinata
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pas Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar-Bali, Telp/Fax: 0361-720498
E-mail: badunglahne@yahoo.co.id
ABSTRAK
Pertanian bioindustri adalah suatu model pertanian yang intensif dengan memanfaatkan
jasa mikroorganisme dalam proses produksi, untuk menghasilkan berbagai macam
produk secara efisien, berkualitas dan ramah lingkungan. Dengan penerapan model
pertanian ini, nantinya sektor pertanian akan menjadi lebih menjanjikan dan menarik
bagi generasi muda untuk menekuninya. Makalah ini merangkum sejumlah teori,
penelitian maupun pengkajian mengenai penggunaan mikroorganisme dalam bidang
pertanian. Peran mikroorganisme ini kemudian dikaitkan dengan upaya pengembanan
model pertanian bioindustri pada agroekosistem perkebunan kopi di Provinsi Bali.
Dalam pengembangan model pertanian bioindustri, mikroorganisme berperan dalam
proses produksi dari produk primer, pengolahan biomassa (limbah), pasca panen
maupun dalam pengolahan produk lebih lanjut. Berbagai hasil penelitian dan pengkajian
menyatakan bahwa mikroorganisme berperan dalam meningkatkan produktivitas,
efisiensi, memberi nilai tambah produk pertanian dan ramah lingkungan.
Kata kunci : pertanian bioindustri, mikroorganisme, kopi
ABSTRACT
Agriculture bioindustry is a model of intensive agriculture by utilizing the services of
microorganisms in the production process, to produce various products in an efficient,
high quality and environmentally friendly. With the implementation of this model,
agricultural sector will be more promising and attractive for young people. This paper
summarizes a number of theories, research and assessment on the use of
microorganisms in agriculture. The role of microorganisms is then attributed to the
efforts of developing agricultural bioindustry model on the coffee plantations agroecosystem in the province of Bali. In the development of agricultural bioindustry model,
microorganisms play a role in the process of production of primary products,
processing of biomass (waste), post-harvest and processing products. From various
research and studies suggest that the use of microorganisms could improving the
productivity, efficiency and value-added agricultural products and environmentally
friendly.
Keywords : agriculture bioindustry, microorganisms, coffee
LATAR BELAKANG
Di tengah pesatnya perkembangan industri dan pariwisata, pertanian merupakan
salah satu sektor yang masih banyak diusahakan oleh masyarakat Bali terutama di
perdesaan. Tercatat dari 2.273.897 orang jumlah angkatan kerja di Bali, sebanyak
545.827 orang atau 24% masih bekerja di sektor pertanian (Anon, 2014a). Sektor
pertanian di Bali mengalami banyak tantangan diantaranya : (1) kepemilikan lahan yang
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relatif sempit, (2) rendahnya produktivitas, (3) kompetisi dalam pemanfaatan sumber
daya alam, (4) ketergantungan pada input luar dan (5) rendahnya daya saing produk. Di
satu sisi, pesatnya perkembangan industri dan pariwisata yang lebih menjanjikan,
menyebabkan minat generasi muda untuk menekuni bidang ini semakin menurun. Hal
ini menyebabkan arus urbanisasi untuk memperoleh pekerjaan di perkotaan semakin
besar yang pada akhirnya menimbulkan masalah baru seperti kemacetan, sampah,
polusi, kesenjangan sosial, dan sebagainya.
Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan
menyeimbangkan pembangunan antara kota dan desa. Desa yang memiliki potensi besar
terutama di bidang pertanian harus mendapat perhatian agar sektor ini kembali bisa
memberikan jaminan hidup bagi pelaku usaha tersebut. Oleh karena itu, diperlukan
upaya untuk mendorong pengembangan teknologi usahatani yang efisien dan efektif
termasuk di dalamnya penerapan teknologi dari hulu ke hilir secara berimbang dan
spesifik lokasi (Anon, 2013c). Selain itu, perlu adanya upaya untuk mendekatkan sektor
industri terutama yang berbahan baku produk pertanian dengan produsen pertanian serta
menumbuhkan industri kecil pengolahan pasca panen pertanian di daerah perdesaan.
Luas lahan perkebunan di provinsi Bali mencapai 121.012 ha atau 21,47% dari
total luas 563.666 ha wilayah Bali (Anon, 2013a), dengan jumlah rumah tangga usaha
pertanian sebanyak 220.893 rumah tangga (Anon, 2013b). Dari luas areal perkebunan
tersebut, 35.811 ha merupakan perkebunan kopi (Anon, 2014c) dengan produksi
sebanyak 17.317,81 ton (Anon 2014a). Dengan luas lahan dan produksi yang sangat
besar tersebut, sangat potensial untuk pengembangan model pertanian bioindustri.
Tantangan terbesar untuk pertanian adalah bagaimana menghasilkan lebih
banyak pangan dengan efisiensi yang lebih tinggi, namun dengan dampak lingkungan
minimal (Pabendon, 2013). Melalui model pertanian bioindustri akan mampu
memaksimalkan keseluruhan produksi biomassa baik produk primer maupun limbah (by
product) untuk menghasilkan bahan pangan, pakan, pupuk, energi, kimia, farmasi,
sandang dan bioproduk dengan tetap menjaga keseimbangan agroekosistem. Dengan
memaksimalkan pemanfaatan biomassa dan sumber daya lokal yang ada disekitarnya,
akan dapat mengurangi input dari luar sehingga akan lebih efisien dan menguntungkan.
Selain itu keseluruhan limbah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali (zero waste)
sehingga akan mengurangi pencemaran dan lebih ramah lingkungan. Dengan demikian,
melalui pengembangan model pertanian bioindustri diharapkan usaha perkebunan kopi
akan memiliki beraneka ragam produk sebagai nilai tambah, sehingga lebih menjamin
keberlanjutan usaha di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan model
pertanian bioindustri ini perlu diintroduksikan, dalam upaya untuk meningkatkan
pendapatan petani di daerah perdesaan.
BAHAN DAN METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka
merupakan metode pengumpulan data melalui pencarian data dan informasi melalui
dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis (buku, literatur dan bahan pustaka) maupun
dokumen elektronik untuk mendukung dalam proses penulisan. Data dan informasi
yang diperoleh kemudian dirangkum menjadi suatu tulisan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep pertanian bioindustri
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Bioindustri adalah salah satu bagian dari bioteknologi, yakni penerapan
mikroorganisme dan enzim dalam skala besar (industri) yang memperhitungkan kajian
ekonomis dan untung rugi suatu proses produksi (Sabrina, 2012). Pertanian bioindustri
adalah usaha pengolahan sumber daya alam hayati (pertanian) dengan bantuan
teknologi industri untuk menghasilkan berbagai macam hasil yang mempunyai nilai
ekonomi lebih tinggi (Haryono, 2013). Model pertanian ini bersifat intensif namun tetap
berbasis ekositem dengan mengintegrasikan keragaman fungsional yang terdapat dalam
suatu agroekosistem. Model ini dicirikan dengan adanya integrasi fungsional antara
komponen agroekosistem, dimana keseluruhan biomassa yang dihasilkan diolah
menjadi produk sehingga tidak ada limbah yang terbuang.
Salah satu visi pembangunan pertanian adalah terwujudnya sistem pertanian
bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai
tambah tinggi dari sumber daya hayati pertanian dan kelautan tropika (Anon, 2014b).
Konsep pertanian bioindustri berkelanjutan adalah memandang lahan bukan hanya
sebagai sumber daya alam tetapi juga industri yang memanfaatkan seluruh faktor
produksi dengan menerapkan konsep biorefinery. Biorefinery merupakan konsep
dimana keseluruhan biomassa dikonversi untuk mendapatkan produk lain setinggi
mungkin yang lebih bernilai ekonomis dengan input energi dan bahan eksternal yang
rendah. Di masa mendatang disamping menjadi penghasil utama bahan pangan,
pertanian juga dituntut menjadi sektor penghasil bahan baku non pangan (Manurung,
2013).
Menurut Simatupang (2014), sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan akan
mencakup: (1) usaha pertanian berbasis ekosistem intensif : memaksimumkan
pendapatan dan nilai tambah melalui rekayasa ekologis, (2) pengolahan seluruh hasil
pertanian dengan konsep whole biomas biorefinery: I-O Multipliers, melipatgandakan
ragam produk dan nilai tambah hasil pertanian, dan mengurangi limbah; dan (3)
integrasi usaha pertanian-biodigester-biorefinery : mengurangi ketergantungan energi,
mengurangi penggunaan input eksternal, economies of scope, mengurangi limbah,
ramah lingkungan dan mengurangi kebocoran hara dari agroekosistem.
Strategi penerapan di lahan perkebunan
Dalam usaha budidaya tanaman kopi di Bali para petani secara tidak langsung
sebenarnya telah menganut model pertanian bioindustri. Para petani pada umumnya
telah melaksanakan integrasi antara ternak (sapi dan kambing) dengan perkebunan kopi,
walaupun masih bersifat tradisional. Di daerah perkebunan kopi kotoran ternak
dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman dan sebaliknya limbah tanaman kopi
dimanfaatkan sebagai pakan ternak.
Berdasarkan hal tersebut, pengembangan model pertanian bioindustri di areal
perkebunan akan berjalan secara sinergis karena telah sesuai dengan aktivitas yang
selama ini dijalankan oleh para petani. Pengembangan model ini dapat dimulai dengan
memberikan pengenalan bioteknologi dalam pemanfaatan limbah (biomassa) untuk
menghasilkan input baru dalam usahatani. Pengolahan biomassa terpadu merupakan
landasan penting untuk mewujudkan keberhasilan pengembangan bioindustri.
Pembangunan bioindustri yang dekat dengan sumber biomassa merupakan langkah awal
strategis dalam meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan sekaligus mengurangi
ketergantungan akan input dari luar.
Penerapan bioteknologi kemudian diarahkan untuk menguatkan integrasi antara
tanaman kopi dengan ternak sehingga akan terjadi diversifikasi usaha sekaligus tercipta
keragaman produk. Setelah itu, dilakukan pengenalan teknologi pasca panen dan
pengolahan hasil agar tercipta produk yang lebih berkualitas dan memiliki daya saing
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yang tinggi. Tahap selanjutnya adalah komersialisasi produk melalui pengemasan,
labeling, baru kemudian dipasarkan secara lebih lebih luas.
Seiring dengan pengenalan bioteknologi perlu dibarengi dengan penguatan
lembaga usaha tani agar lebih tertib adminsitrasi, modern dan bekerja secara
profesional. Lembaga ini nantinya akan berperan dalam komersialisasi produk dan
membina kerjasama dengan berbagai stakeholders sehingga produk yang dihasilkan
memiliki pasar yang jelas dan kontinu. Adanya lembaga yang kuat dengan produk yang
berkualitas dan pasar yang jelas diharapkan akan dapat mewujudkan pertanian
bioindustri yang maju dan berkelanjutan.
Peran mikroorganisme dalam proses pengolahan limbah ternak
Kelebihan mikroorganisme sebagai komponen pendukung industri : (1) mikroba
tumbuh dengan cepat, (2) tidak memerlukan lahan yang luas, (3) tidak dipengaruhi
iklim, (4) secara genetik mudah dimodifikasi sesuai dengan kehendak, (5) dapat tumbuh
pada berbagai limbah dan (6) dalam suatu reaksi, memang mesti harus menggunakan
mikroba (tidak dapat digantikan oleh zat kimia) (Hidayat et al., 2006). Melalui proses
fermentasi oleh mikroba dapat dihasilkan berbagai macam produk diantaranya : (1) zat
kimia, (2) antibiotik, (3) zat tumbuh, (4) enzim, (5) makanan dan minuman, (6)
pengawet, dll.
Di dalam usaha perkebunan kopi, mikroba memiliki peran dalam mempercepat
proses pengomposan limbah ternak untuk dijadikan pupuk tanaman kopi. Pemanfaatan
mikroba dalam pengolahan limbah ternak (feses dan urin) telah banyak dilaporkan
mampu menghasilkan kompos dan pupuk cair yang berkualitas secara lebih cepat,
praktis dan efisien. Selain itu aplikasinya pada tanaman juga memberikan respon yang
positif terhadap produktivitas.
Dalam pengolahan limbah ternak para petani telah menggunakan mikroba
dekomposer komersial. Beberapa produk dekomposer komersial tersebut adalah :
Rummino Bacillus (RB), starbio, EM-4, M-DEC, orgadec dll. Rubiyo et al. (2003)
menyatakan penggunaan limbah ternak kambing yang difermentasi dengan RB mampu
meningkatkan produksi kopi beras robusta 72,31%. Kombinasi RB dengan bakteri
Azotobacter dapat mempercepat proses fermentasi urin kambing dan aplikasinya dapat
menigkatkan produksi kopi sebesar 35% (Londra, 2008). Penggunaan dekomposer
agrodec dilaporkan dapat menurunkan rasio C/N kotoran kambing dari 16,86 menjadi
11,24 dan dalam aplikasinya dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman kopi (Winarni
et al., 2013). Dilaporkan pula bahwa penggunaan teknik pengomposan aerobik suhu
tinggi dengan mengunakan mikroba dekomposer komersial (M-DEC) mampu
menghasilkan kompos 3-5 (lima) hari dengan C/N rasio 16-22 (Saraswati et al., 2010).
Selain pemanfaatan mikroba dekomposer komersial, para petani juga telah
banyak memanfaatkan mikro organisme lokal (MOL) dalam pembuatan pupuk organik.
MOL adalah cairan yang mengandung mikroorganisme yang berguna untuk tanaman
dan kesuburan tanah seperti rhizobium sp, azospirillum sp, azotobacter sp,
pseudomonas sp, bacillus sp dan bakteri pelarut phospat. Pemanfaatan beberapa jenis
MOL dalam pembuatan pupuk organik cair dilaporkan dapat meningkatkan produksi
tanaman (Setianingsih, 2009). Kualitas pupuk dengan pengunaan kombinasi
dekomposer MOL tapai dan tempe memiliki kualitas yang hampir sama dengan
pengunaan dekomposer komersial (Permana, 2011). Dekomposer campuran
Trichoderma dan Mol mampu mempercepat perubahan sifat fisik bahan kompos
(Suyanto dan Irianti, 2015).
Peran mikroorganisme dalam proses pengolahan limbah perkebunan kopi
Selain dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk organik, mikroba juga telah
banyak dimanfaatkan dalam pengolahan pakan dari limbah perkebunan. Melalui proses
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fermentasi mikroba dapat meningkatkan kandungan protein kasar (PK) dan menurunkan
kandungan serat kasar (Ginting dan Krisnan, 2006). Peningkatan PK diduga karena
adanya penambahan protein yang disumbangkan oleh sel mikroba akibat
pertumbuhannya yang menghasilkan produk protein sel tunggal atau biomassa sel yang
mengandung sekitar 40-65% protein (Krisnan et al., 2006). Penurunan kadar serat kasar
disebabkan adanya sekresi enzim selulase oleh mikroba yang dapat menguraikan
senyawa kompleks (selulosa) dari substrat menjadi senyawa-senyawa yang lebih
sederhana (glukosa) (Gandjar, 2006).
Jenis mikroba yang bisa digunakan dalam pengolahan limbah kulit buah kopi
sebagai pakan ternak adalah bakteri asam laktat, Aspergillus niger, Trichoderma viride,
dll. Bakteri asam laktat dapat digunakan dalam proses pembuatan silase limbah kopi
untuk akan ternak. Proses pengolahan limbah kopi dengan Aspergillus niger mampu
meningkatkan kadar protein dari 8,8 % menjadi 12,43 % dan menurunkan serat kasar
dari 24,20% menjadi 17,45% (Guntoro et al., 2002). Dilaporkan pula fermentasi dengan
Aspergillus niger mampu meningkatkan protein kasar kulit kopi sebesar 7,94% dan
menurunkan serat kasar sebesar 21,3% (Nuraisah et al., 2013). Pemberian limbah kopi
yang yang telah difermentasi dengan jamur Aspergillus niger pada kambing sebanyak
100-200 g/ekor/hari menghasilkan PBB 95 g/ekor/hari (Guntoro et al., 2004).
Peran mikroorganisme sebagai probiotik ternak di lahan perkebunan
Mikroba dapat berperan sebagai probiotik yang bisa memacu pertumbuhan
ternak dan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan. Probiotik merupakan bahan yang
berasal dari kultur mikroba atau substansi lain yang berasal dari kultur mikroba yang
dapat mempengaruhi keseimbangan alami di dalam saluran pencernaan (Andajani,
1997). Penggunaan probiotik telah lama dikenal dalam budidaya ternak di lahan
perkebunan dengan berbagai macam nama dagang. Nama dagang probiotik tersebut
diantaranya Bio-CAS, Bio-Plus, probion, starbio, dll. Aplikasi probiotik bisa langsung
diberikan pada ternak atau secara tidak langsung yakni dengan peningkatan kualitas
pakan melalui proses fermentasi.
Pemanfaatan mikroba sebagai probiotik dilaporkan dapat meningkatkan
pertambahan bobot badan (PBB). Pemberian ragi sebagai pakan tambahan pada ternak
ruminansia dapat meningkatkan produksi susu rata-rata sebesar 4,3% dan pertambahan
bobot badan sapi rata-rata sebesar 8,7% (Wina, 1999). Pemberian probiotik Bio-CAS
pada sapi Bali dapat meningkatkan PBB dari 400 menjadi 550 g/ekor/hari (Kariada et
al., 2003). Pemberian Bio-Plus 500 g/ekor/masa pemeliharaan dapat meningkatkan PBB
sapi madura dari 0,55 menjadi 0,61 gram/ekor/hari (Ngadiyono et al., 2001). Pemberian
probion sebanyak 0,5-1% dari jumlah konsentrat dapat meningkatkan kecepatan
pertambahan bobot hidup dan efisiensi pemanfaatan pakan (Haryanto et al., 2004).
Kambing yang memperoleh probiotik probion memiliki PBB 52,45% lebih tinggi
dibandingkan dengan tanpa probiotik (Zurriyati, 2005). Peningkatan bobot badan oleh
probiotik, disebabkan oleh konsumsi bahan kering yang meningkat (Ngadiyono et al.,
2001), kondisi rumen yang cenderung lebih baik (Prihardono, 2001), kecernaan bahan
kering (Apriyadi, 1999) dan protein yang meningkat (Ngadiyono et al., 2001) serta
retensi nitrogen yang lebih tinggi (Hau et al., 2004).
Peran mikroorganisme dalam proses pengolahan biji kopi
Mikroorganisme memiliki peran penting dalam proses pasca panen dan
pengolahan untuk menghasilkan bii kopi berkualitas. Untuk meluruhkan lapisan lendir
yang ada dipermukaan kulit tanduk biji kopi dan meningkatkan citarasa diperlukan
proses fermentasi yang melibatkan peran mikroba di dalamnya. Bahkan mikroba juga
berperan memberikan citarasa kopi yang khas seperti kopi luwak yang berasal dari hasil
fermentasi mikroba di dalam saluran pendernaan binatang luwak. Hadipernata dan
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Nugraha (2012) menyatakan bahwa buah kopi yang dimakan hewan luwak mengalami
proses fermentasi oleh mikroorganisme dalam sistem pencernaannya selama ± 12 jam.
Fermentasi biji kopi olah basah dengan mikroba probiotik yang diisolasi dari
organ pencernaan luwak menghasilkan produk kopi yang memiliki cita rasa dan aroma
yang mendekati kopi luwak asli (Guntoro, 2010 ; Putra, 2013). Beberapa jenis mikroba
yang efektif untuk hidrolisa protein dan karbohidrat pada saluran pencernaan luwak,
yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium (Kawuri, 2008). Dilaporkan pula fermentasi
kopi dengan menggunakan BAL L. plantarum B1765 mampu meningkatkan citarasa
dan aroma kopi arabika mendekati kualitas kopi luwak. (Wilujeng dan Wikandari, 2013.
Fermentasi kopi dengan bakteri xilanolitik dari feses luwak dapat meningkatkan
kualitas kopi yakni kadar kafein, vitamin C, asam oksalat dan asam laktat terendah serta
asam butirat tertinggi (Taufiq, 2013). Zahiroh (2013) menyatakan bahwa penggunaan
bakteri selulotik, xilanolitik dan proteolitik asal luwak memiliki kandungan nutrisi yang
lebih baik daripada kopi luwak asli. Hal ini dibuktikan dengan hasil asam oksalat dan
kadar kafein yang lebih rendah, serta tingginya asam butirat, asam laktat dan asam
askorbat.
KESIMPULAN DAN SARAN
Penggunaan mikroorganisme berperan penting dalam upaya pengembangan
model pertanian bioindustri terutama pada agroekosistem perkebunan kopi.
Mikroorganisme tersebut berperan dalam pengolahan limbah ternak maupun tanaman,
meningkatkan produktivitas ternak serta kualitas produk kopi yang dihasilkan. Kedepan,
penerapan pertanian bioindustri di areal perkebunan kopi perlu dilakukan dalam upaya
meningkatkan produktivitas, keberlanjutan usaha serta menjaga kelestarian lingkungan.
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KAJIAN SIFAT KUANTITATIP PADA BEBERAPA GALUR PADI BERAS
MERAH F6 HASIL SELEKSI PEDIGREE
QUANTITATIVE STUDY ON SOME PROPERTIES OF STRAIN RICE RED F6
RESULTEDFROM PEDIGREE SELECTION
A A Ketut Sudharmawan, I Wayan Sutresna, Idris, Kisman, A. Farid Hemon
(a_agungk@yahoo.com)
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai sifat-sifat kuantitatip galur F6 hasil
seleksi pedigree dengan mengamati phenotipenya. Penelitian ini dilaksanakan pada
bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 di kebun percobaan Fakultas
Pertanian Desa Nyiur Lembang Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
Penelitian ini dilaksanakan dengan metode eksperimental yang dilaksanakan di
lapangan. Rancangan percobaan yang digunakan yaitu Rancangan Acak Kelompok
(RAK), yang terdiri atas delapan perlakuan dengan tiga kali ulangan, sehingga dalam
penelitian ini terdapat 24 unit percobaan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini
terdiri dari delapan perlakuan yang terdiri dari enam galur harapan, satu kultivar dan
satu varietas, Phonska dosis 300 kg, Urea 100 kg, dan Insektisida. Data hasil
pengamatan dianalisa dengan analisis ragam pada tingkat nyata 5%, rerata dan Margin
of Error mengikuti cara Shingh and Chaudhary (1979). Kesimpulan dari penelitian ini
bahwa keragaman sifat-sifat kuantitatif F6 pada galur-galur harapan yang diujikan pada
sifat-sifat tinggi tanaman, jumlah gabah berisi, jumlah gabah hampa dan berat gabah
perumpun memiliki nilai yang tinggi dan galur harapan G7 terbaik pada semua sifat
yang diamati di atas galur harapan G6.
Kata kunci: galur, pedigree, phenotipe, keragaman
ABSTRACK
The purpose of this study was to determine the properties of quantitative strain F6
pedigree selection results by observing their phenotipe. This research was conducted in
June 2015 to October 2015 in an experimental garden of the Faculty of Agriculture
Rural Nyur Lembang Narmada District of West Lombok regency. This research was
conducted with experimental methods implemented on the ground. The experimental
design used is a randomized block design (RCBD), which consisted of eight treatments
with three replications, so in this study, there were 24 experimental units. The materials
used in this study consisted of eight treatments, which consists of six lines of hope, one
cultivar and one variety, Phonska dose of 300 kg, 100 kg Urea, and Insecticide. The
data were analyzed by analysis of variance on the significant level of 5%, the mean, and
the margin of error to follow the way Shingh and Chaudhary (1979). The conclusion
from this study that the diversity of the properties of quantitative F6 on promising lines
are tested on the properties of plant height, number of grains contained, the amount of
grain hollow and heavy grain perclump has a high value and promising lines G7 best in
all of the properties observed the above lines G6 expectations.
Keywords: line, pedigree, phenotype, diversity
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LATAR BELAKANG
Padi merupakan salah satu tanaman penting untuk dibudidayakan karena
merupakan pangan sebagian besar penduduk dunia. Menurut data statistik Indonesia
(2014) laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2015 di NTB mencapai 1,41%.
Peningkatan dari tahun sebelumnya tersebut menunjukkan bahwa penduduk akan kian
meningkat, peningkatan tersebut berarti bahwa akan terjadi peningkatan jumlah total
konsumsi beras. Kenyataan tersebut menuntut terbentuknya varietas baru yang lebih
unggul dari varietas sebelumnya, baik unggul pada satu atau lebih dari satu sifat
tanaman demi memenuhi kebutuhan penduduk yang kian meningkat. Tidak hanya padi
beras putih yang kebutuhannya kian meningkat tetapi jenis padi yang saat ini
kebutuhannya juga mulai meningkat yaitu padi beras merah.
Manfaat padi beras merah yang begitu banyak tersebut belum mampu
mengimbangi jumlah produksi tiap tahunnya karena masih jarang dibudidayakan oleh
petani dan hasil masih relatif rendah karena menurut Muliarta (2013) padi beras masih
yang ditanam secara gogo hasilnya masih sekitar 2,08 ton/ha hingga 3,77 ton/ha dan
umur yang tergolong umur dalam. Dalam merakit varietas baru padi beras merah,
dilakukan proses pemuliaan terhadap tanaman dengan cara persilangan. Sumber-sumber
yang dapat digunakan untuk merakit varietas baru dapat berupa ras cere maupun ras
bulu. Menurut Muliarta (2014) ras cere (Indica) dan ras bulu (Javanica) memiliki
keragaman yang tinggi sehingga dapat dijadikan sumber atau bahan perakitan varietas
baru beras merah ras ideal. Sudharmawan, dkk (2007) juga menambahkan bahwa ras
bulu memiliki sifat-sifat tanaman yang memiliki malai panjang, anakan sedikit,
berbatang kuat dan mampu beradaptasi pada iklim subtropika. Sedangkan ras cere
beradaptasi pada iklim tropika, berumur genjah, jumlah anakan lebih banyak, tinggi
tanaman sedang, gabah mudah rontok dan nasi pulen.
Persilangan suatu individu tanaman dapat menghasilkan keragaman genetik
yang menyebabkan keberagaman pada keturunannya. Terjadinya variasi tanaman dapat
dipengaruhi oleh adanya faktor lingkungan dan faktor genetik (Widiyati, 2012).
Sitompul dan Guritno (1995) mengatakan bahwa penampilan bentuk tanaman
dikendalikan oleh sifat genetik tanaman di bawah pengaruh faktor-faktor lingkungan.
Faktor lingkungan yang diyakini dapat mempengaruhi terjadinya perubahan morfologi
tanaman antara lain iklim, suhu, jenis tanah, kondisi tanah, ketinggian tempat, dan
kelembaban. Apabila faktor lingkungan lebih kuat memberikan pengaruh daripada
faktor genetik maka tanaman di tempat yang berlainan dengan kondisi lingkungan yang
berbeda memiliki morfologi yang bervariasi (Suranto, 2001). Tetapi apabila pengaruh
faktor lingkungan lebih lemah daripada faktor genetik, maka walaupun tanaman
ditanam di tempat yang berlainan tidak terdapat variasi fenotipe.
Seleksi F5 sebelumnya hasil persilangan padi tipe Cere dan tipe Bulu
menghasilkan enam galur harapan F6. Galur-galur harapan tersebut masih beragam
sehingga telah dilakukan penelitian yang berjudul “Kajian Sifat Kuantitatip pada
beberapa Galur Padi Beras Merah F6 Hasil Seleksi Pedigree”.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Nyur Lembang, Kecamatan Narmada,
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan Juni hingga bulan
Oktober 2015. Bahan yang digunakan terdiri dari delapan perlakuan (Tabel 1) yang
terdiri dari enam galur harapan, satu kultivar dan satu varietas.
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Tabel 1. Enam Galur Harapan, Satu Kultivar dan Satu Varietas Pembanding
No
Kode Genotipe
Nama Genotipe
Keterangan
1
G1
SOBA
Kultivar Pembanding
2
G2
F6BC1
Galur Harapan
3
G3
Galur Harapan
4
G4
Galur Harapan
5
G5
Galur Harapan
6
G6
Galur Harapan
7
G7
Galur Harapan
8
G8
Situ Patenggang
Varietas Pembanding
Penelitian ini dilaksanakan dengan metode eksperimental dengan Rancangan
Acak Kelompok (RAK), yang terdiri atas delapan perlakuan dengan tiga kali ulangan,
sehingga dalam penelitian ini terdapat 24 unit percobaan.
Parameter yang diamati meliputi: umur berbunga (hss), umur panen (hss), tinggi
tananam (cm), jumlah anakan produktif/ rumpun (batang), jumlah anakan non
produktif/ rumpun (batang), panjang malai (cm), jumlah gabah berisi/ malai (butir),
jumlah gabah hampa permalai (butir), bobot 100 butir gabah berisi (gram), bobot per
rumpun (gram) dan hasil (ton/ha).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Hasil analisis varian antar galur untuk semua parameter yang diamati
menunjukkan berbeda nyata kecuali jumlah anakan non produktip (Tabel 2).
Tabel 2. Hasil Analisis Ragam Karakter Vegetatip dan Generatip
Parameter
P-value
P-5%
Tinggi Tanaman
8.9E-09
S
Jumlah Anakan Produktip
0.00011
S
Jumlah Anakan Non Produktip
0.12663
NS
Panjang Malai
2.6E-10
S
Jumlah Gabah Berisi
2.2E-07
S
Jumlah Gabah Hampa
1E-05
S
Berat 100 Biji
6.8E-06
S
Berat Gabah Perumpun
0.01623
S

Pada Tabel 3 tampak bahwa pada karakter vegetatip parameter tinggi tanaman dan
anakan produktip untuk varietas pembanding G8 (Situ Patenggang) menunjukkan
selang kepercayaan (Confidence Interval) yang sempit, dimana tinggi tanaman yang
pendek, namun rerata jumlah anakan produktip lebih rendah dengan galur G4, G6, dan
G7. Parameter jumlah anakan produktif dengan selang kepercayaan sempit pada galur
harapan G6 dan G7, juga memiliki rerata dan ragam terrendah.
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Tabel 3. Nilai Rerata, Ragam, Standar Error, dan Margin of Error pada Karakter
Vegetatip
a. Tinggi Tanaman
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Rerata 155.00 129.70 121.50 136.50 126.63 110.40 118.53 114.23
Ragam 38.55 31.18
30.40 28.95 50.10 18.73 36.33
9.77
SE
1.11
1.00
0.99
0.97
1.27
0.78
1.08
0.56
MoE
2.18
1.96
1.94
1.89
2.49
1.52
2.12
1.10
b. Jumlah Anakan Produktip
Rerata
7.93 12.20
15.53 15.47 12.47 15.50 15.67
8.53
Ragam
2.55
6.44
10.26
9.43 15.22
7.98 13.13
3.43
SE
0.29
0.46
0.57
0.55
0.70
0.51
0.65
0.33
MoE
0.56
0.89
1.13
1.08
1.37
0.99
1.27
0.65
c. Jumlah Anakan Non Produktip
Rerata
0.20
0.10
0.10
0.13
0.43
0.03
0.03
0.47
Ragam
0.44
0.16
0.09
0.19
0.67
0.03
0.03
0.46
SE
0.12
0.07
0.05
0.08
0.15
0.03
0.03
0.12
MoE
0.23
0.14
0.11
0.15
0.29
0.06
0.06
0.24
Secara lebih terinci pada Tabel 2 dapat disampaikan, bahwa hasil analisis
tampak P-value pada fenotipe galur generasi F6 parameter jumlah anakan non produktip
lebih besar dari nilai tingkat signifikan 5%, dan P-value parameter lainnya sangat kecil
(< 0,05%), yaitu berkisar 8.9E-09 sampai 0,016.
Karakter generatip (Tabel 4) pada parameter panjang malai, tampak bahwa galur
harapan G7 memiliki panjang malai yang panjang di bawah tetua Soba, namum nilai
selang kepercayaan yang lebar, juga pada parameter jumlah gabah hampa. Hal
sebaliknya pada tetua Soba nilai rerata pada parameter jumlah gabah hampa justru
tertinggi dengan selang kepercayaan tersempit. Pada jumlah gabah berisi rerata tertinggi
terdapat pada varietas pembanding Situ Patenggang sebanyak 157,15, namun memiliki
ragam dan selang kepercayaan yang lebar. Demikian juga pada berat 100 biji, terberat
pada G2 (galur F6) seberat 3,65 dan selang kepercayaan terlebar. Sedangkan pada
parameter berat gabah perrumpun ditampilkan oleh G7 yang juga dengan selang
kepercayaan yang lebar.
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Tabel 4. Nilai Rerata, Ragam, Standar Error, dan Margin of Error pada karakter
Generatip
a. Panjang Malai
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Rerata
27.61 22.69
23.95 22.00 24.91 19.47 25.36 21.96
Ragam
2.37
1.26
2.16
1.40
2.42
0.99
3.53
1.69
SE
0.28
0.20
0.26
0.21
0.28
0.18
0.34
0.23
MoE
0.54
0.40
0.52
0.42
0.55
0.35
0.66
0.46
b. Jumlah Gabah Berisi
Rerata
77.78 85.87
86.20 93.63 94.18 105.12 104.73 157.15
Ragam 316.01 177.59 219.58 141.88 233.13 167.63 138.86 690.88
SE
3.19
2.39
2.66
2.14
2.74
2.32
2.12
4.72
MoE
6.25
4.69
5.21
4.19
5.37
4.56
4.15
9.25
c. Jumlah Gabah Hampa
Rerata
28.27 19.57
18.30 12.48 18.72 15.87 14.85 25.43
Ragam 19.75 62.12
70.49 32.80 42.13 40.07 42.54 51.53
SE
0.80
1.41
1.51
1.03
1.17
1.14
1.17
1.29
MoE
1.56
2.77
2.95
2.02
2.28
2.23
2.29
2.53
d. Berat 100 Butir
Rerata
3.40
3.65
2.93
3.30
3.29
2.93
3.06
2.75
Ragam
0.03
0.12
0.06
0.02
0.07
0.02
0.03
0.02
SE
0.03
0.06
0.05
0.02
0.05
0.02
0.03
0.02
MoE
0.06
0.12
0.09
0.05
0.09
0.05
0.06
0.05
e. Berat Gabah Perumpun
Rerata
20.09 27.08
26.61 34.29 33.36 35.70 36.63 31.08
Ragam 30.25 46.57
40.03 57.75 109.00 71.27 59.62 38.76
SE
0.99
1.23
1.14
1.36
1.87
1.52
1.39
1.12
MoE
1.94
2.40
2.23
2.67
3.67
2.97
2.72
2.19
Pembahasan
Peningkatan keragaman yang cepat dapat dilakukan melalui persilangan double
cross antara kultivar cere dengan kultivar bulu, dalam upaya mengumpulkan sifat-sifat
yang dikehendaki, sehingga akan diperoleh galur ideal, yaitu berbatang kuat, memiliki
panjang malai yang panjang, bernas ( 200-300 biji permalai), sekam tipis, dan butir
yang berat (Satoto dan Suprihatno, 1979). Metode silsilah diperlukan untuk menyatakan
bahwa dua galur tersebut serupa dengan asal-usulnya, yang dapat dibuktikan dengan
cara mengkaitkan individu tanaman pada generasi sebelumnya dan untuk mempercepat
terbentuknya galur homogen dengan pengaruh genotipe yang dikehendaki.
Margin of error (MoE) adalah suatu tingkat ketidaksesuaian hasil statistik
dengan dengan kenyataan di lapangan, yang berarti MoE ini dapat menunjukkan tingkat
keakuratan dalam suatu penelitian. Selang Kepercayaan (Confidence Interval) adalah
salah satu cara yang paling sering digunakan untuk melakukan pendugaan parameter
(nilai populasi) disamping menggunakan pendugaan titik yaitu: rata-rata, median
ataupun modus. Maka berdasarkan analisis hasil yang ditampilkan di atas dapat dibahas
sebagai berikut:
Pada hasil analisis ragam antar galur untuk semua parameter yang diamati
menunjukkan berbeda nyata kecuali jumlah anakan non produktip (Tabel 2), sehingga
tampilan generasi F6 tampak tidak sama pada sifat-sifat kuantitatip galur-galur harapan
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yang diujikan, artinya bahwa hasil seleksi pedigree dari persilangan double cross padi
beras merah di setiap generasi untuk galur-galur harapan yang diujikan pada tahapan
seleksi phenotipenya masih berubah-ubah. Hal ini jelas ditunjukkan oleh nilai F hitung
pada analisis variannya. Sesuai pendapat Falconer (1981) bahwa seleksi pedigree dapat
dilakukan jika memiliki nilai heritabilitas yang tinggi, dimana fenotipe lebih besar
dipengaruh oleh faktor genetik. Meskipun demikian dalam kondisi tertentu nilai yang
kecil yang disumbangkan oleh faktor lingkungan dapat mempengaruhi phenotipe suatu
sifat jika genotipenya belum homogen (Soemartono dkk., 1992; Finlay and Wilkinson,
1963).
Tampilan karakter vegetatip seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 yaitu,
parameter tinggi tanaman dan anakan produktip untuk varietas pembanding G8 (Situ
Patenggang) menunjukkan selang kepercayaan yang sempit, dimana tinggi tanaman
yang pendek, namun rerata jumlah anakan produktip lebih rendah dibandingkan dengan
galur G4, G6, dan G7. Parameter jumlah anakan produktif dengan selang kepercayaan
sempit pada galur harapan G6 dan G7, juga memiliki rerata dan ragam terrendah.
Karakter generatip (Tabel 4) pada parameter panjang malai, tampak bahwa galur
harapan G7 memiliki panjang malai yang panjang di bawah tetua Soba, namum nilai
selang kepercayaan yang lebar, juga pada parameter jumlah gabah hampa. Hal
sebaliknya pada tetua Soba nilai rerata pada parameter jumlah gabah hampa justru
tertinggi dengan selang kepercayaan tersempit. Pada jumlah gabah berisi rerata tertinggi
terdapat pada varietas pembanding Situ Patenggang sebanyak 157,15, namun memiliki
ragam dan selang kepercayaan yang lebar.
Pada parameter berat 100 biji, terberat pada G2 (galur F6) seberat 3,65 dan
selang kepercayaan terlebar. Sedangkan pada parameter berat gabah perrumpun
ditampilkan oleh G7 yang juga dengan selang kepercayaan yang lebar. Tampilan sifatsifat pada parameter generatip ditunjukkan pada potensi hasil tanaman. Menurut Satono
dan B Suprihatno (1997) potensi hasil secara fisiologis adalah batas atas hasil tanaman.
Menurut Bari, dkk. (1988) banyak lokus yang akan menjadi homozigot dan ciri-ciri
famili mulai tampil, walaupun demikian keheterozigotan masih kuat pada generasi ini
sehingga dalam famili-famili antar tanaman yang satu dengan yang lainnya mungkin
secara genetik berbeda. Salah satu tipe tanaman padi ideal yang diharapkan mampu
menembus batas atas potensi hasil yang ada sekarang adalah tanaman yang bermalai
panjang dengan 200-300 gabah isi permalai (Satoto dan Suprihatno, 1979).
Nilai selang kepercayaan yang berbeda pada parameter vegetatip dan generatip
(Tabel 3 dan Tabel 4) untuk sifat-sifat kuantitatip dan galur-galur harapan yang
diujikan, secara subyektip dapat dikatakan diakibatkan oleh faktor lingkungan dan
karena pelaksanaan penelitian. Secara teoritis menurut Sudharmawan dkk. (2013),
bahwa hasil penelitian F5, semua parameter tidak memberikan pengaruh terhadap galurgalur yang terpilih pada saat seleksi silsilah di generasi F4 dan generasi F5, sehingga
tampilan dalam generasi F5 dan generasi F6 tampak sama pada setiap tingkat generasi,
artinya bahwa hasil seleksi pedigree dari persilangan ganda padi beras merah pada
setiap generasi baik F4 maupun F5 memiliki nilai keseragamaan yang sama.
Perbedaan ini dapat dipahami karena keragaman genetik tanaman yang tinggi.
Tingginya keragaman tampak pada sifat-sifat tinggi tanaman, jumlah gabah berisi,
jumlah gabah hampa dan berat gabah perumpun. Kecuali tinggi tanaman, keragaman
yang tinggi tersebut adalah sifat yang yang dikendalikan oleh banyak gen. Sesuai
dengan pendapat Allard (1960) yang menyatakan bahwa phenotipe dari suatu genotipe
akan bervarisi mengingat sifat kuantitatif dikendalikan oleh banyak gen (poligen).
Selain itu juga dapat terjadi akibat dari jumlah populasi pada setiap generasi dan
pengaruh seleksi yang sangat ketat pada saat pengambilan sampel pada setiap populasi.
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Hal ini diperkuat oleh Syukur, dkk. (2012) yang menyatakan bahwa untuk mengetahui
adanya segregasi diperlukan cukup tanaman agar terlihat keragamannnya dan dalam
proses seleksi individu tanaman dilakukan dengan sangat ketat. Berbeda halnya dengan
sifat-sifat yang nilai ragamnya kecil dan nilai selang kepercayaannya sempit, lebih
menunjukkan pada sifat gen yang dominan, sehingga pada saat seleksi kemungkinan
sebagian besar yang terpilih adalah individu homozigot (Soemartono, dkk. 1992).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Keragaman sifat-sifat kuantitatif generasi ke 6 (F6) pada galur-galur harapan
yang diujikan pada sifat-sifat tinggi tanaman, jumlah gabah berisi, jumlah gabah
hampa dan berat gabah perumpun memiliki nilai yang tinggi.
2. Galur harapan G7 terbaik pada semua sifat yang diamati di atas galur harapan
G6.
Saran
1. Perlu penggunaan sampel yang lebih besar dalam pengambilan data guna
mengurangi kemungkinan kuadrat tengah error.
2. Galur harapan G7 dan G6 dapat direkomendasikan untuk penelitian lanjutan.
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ABSTRAK
Kajian pemupukan bio urin sapi dan fungisida alami pada usahatani bawang merah off
season dilaksanakan di Kelompok Tani Telaga, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli. Kajian dilakukan pada musim tanam Maret-Mei (off season) dengan
perlakuan pemupukan yang dikombinasikan dengan pengendalian jamur (fungisida).
Kajian dirancang dengan Rancangan Acak Kelompok Faktorial dengan 3 ulangan.
Faktor 1: Pemupukan P1: Cara petani (10 t pukan/ha + 600 kg ZA/ha + 200 kg
NPK/ha); P2: 10 t Pukan /ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 5000 l bio urin/ha; P3:
10 t Pukan/ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 7.500 l bio urin sapi/ha; P4: 10 t
Pukan/ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 10.000 l bio urin sapi/ha. Faktor 2:
Fungisida: F1: fungisida kimia; F2: larutan susu; F3: larutan kuning telur+minyak
kelapa. Hasil kajian menunjukkan kombinasi perlakuan perlakuan P3: 10 t Pukan/ha +
300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 7.500 l bio urin sapi/ha dengan F2 (fungisida larutan
susu) dan F1 (fungisida kimia) memberikan komponen hasil dan hasil tertinggi.
Penggunaan fungisida kimia (F1) memberikan persentase serangan penyakit akibat
jamur terendah yaitu 18,31%, larutan susu 19,11% dan larutan minyak memasak dan
kuning telur 25,40%. Kombinasi perlakuan P3: 10 t Pukan /ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg
NPK/ha + 7.500 l bio urin sapi/ha dengan F2 (fungisida larutan susu) dan F1 (fungisida
kimia) memberikan keuntungan tertinggi yaitu Rp 20.160.000 dan Rp 19.528.750
dengan B/C ratio 1,14 dan 1,11, pada perhitungan usaha 0,25 hektar.
Kata kunci: bio urin sapi, fungisida alami, bawang merah
ABSTRACT
Study of cow urine fertilizer and natural fungicide on off season shallot farming carried
out in the Telaga Farmers Group, Kedisan village, Kintamani district, Bangli regency.
The study was conducted during the growing season from March to May (off season)
with fertilization treatment combined with fungicides. Study was design by factorial
randomized block design with three replications. Factor 1: Fertilization P1: existing
condition (organic fertilizer of 10 t/ha + 600 kg ZA/ha + 200 kg NPK/ha); P2: Organic
fertilizer 10 t/ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 5,000 l cow bio urine/ha; P3:
Organic fertilizer 10 t/ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 7,500 l cow bio urine/ha;
P4: Organic fertilizer 10 t/ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 10,000 l cow bio
urine bio/ha. Factor 2: Fungicides: F1: chemical fungicides; F2: milk solution; F3:
solution of egg yolk cooking oil. The study results showed that combination of treatment
P3: Organic fertilizer 10 t/ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 7,500 l cow bio
urine/ha with F2 (fungicide solution of milk) and F1 (chemical fungicides) provide
components results and the highest yields. The use of chemical fungicides (F1) gives the
percentage of invasive disease caused by the fungus lowest at 18.31%, 19.11% milk
solution and a solution of egg yolk cooking oil 25.40%. Combination treatment of P3:
Organic fertilizer 10 t/ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 7,500 l cow bio urine/ha
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with F2 (fungicide solution of milk) and F1 (chemical fungicides) provides the highest
profit of Rp 20,160,000 dan Rp 19,528,750 with B/C ratio of 1.14 and 1.11.
Key words: cow bio urine, natural fungicide, shallot
PENDAHULUAN
Di Bali, dengan pertambahan penduduk dan perkembangan pariwisata,
permintaan bawang merah akan semakin meningkat. Dengan jumlah penduduk
diperkirakan 3,5 juta jiwa, maka konsumsi bawang merah di Bali sebanyak 15.960
ton/tahun. Sementara itu produksi masih mengalami pasang surut. Produksi pada tahun
2006 sebesar 111.056 kw dan tahun 2010 turun menjadi 101.855 kw. Demikian pula
terjadi penurunan produksi di Kabupaten Bangli, pada tahun 2006 produksi sebesar
82.819 kw, sedangkan pada tahun 2010 hanya 80.539 kw (Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Prov. Bali, 2012).
Di Bali, Kabupaten Bangli merupakan sentra produksi bawang merah untuk
Provinsi Bali. Dari 10.198 ton bawang merah yang diproduksi Bali, sebanyak 8.420 ton
atau sekitar 83% dihasilkan daerah ini, dan untuk Bangli sendiri Kecamatan Kintamani
merupakan sentra pengembangan bawang merah. Penanaman bawang merah dilakukan
sepanjang tahun pada musim hujan dan musim kemarau. Sampai bulan Agustus 2013
Kecamatan Kintamani berkontribusi sebesar 96% (406 hektar) dari luas panen bawang
merah di Bali dengan produksi sebesar 47.824 kuintal (Dinas Tanaman Pangan Provinsi
Bali, 2013).
Hasil FGD di lokasi kajian menunjukkan kendala utama yang dihadapi dalam
usahatani bawang merah yaitu tingginya biaya produksi yang digunakan untuk
pembelian pupuk dan obat-obatan yang umumnya didatangkan dari luar.
Ketergantungan akan input tersebut berpengaruh terhadap besarnya biaya produksi.
Besarnya biaya produksi ini tidak diimbangi dengan produktivitas tanaman yang
optimal karena kendala serangan OPT/penyakit, khususnya pada penanaman off season
(musim hujan). Disamping itu pemakaian pupuk kimia pada usahatani bawang merah
di lokasi kajian juga sangat tinggi. Secara umum petani menggunakan 600 kg ZA/ha
dan 200 kg NPK/ha (Adijaya et al., 2015).
Beberapa hasil kajian penggunaan pupuk organik dari limbah ternak sapi (padat
dan cair) mampu mensubstitusi penggunaan pupuk organik pada budidaya bawang
merah. Adijaya dan Mahaputra (2013) mendapatkan penggunaan 10 t/ha kompos dari
limbah padat ternak sapi pada usahatani bawang merah mampu menurunkan
penggunaan pupuk kimia sebesar 50%, demikian juga dengan kombinasi kompos dan
bio urin sapi. Hasil kajian pengendalian jamur pada tanaman dapat dilakukan dengan
pemberian/penyemprotan larutan susu. Disamping itu pula pada penerapan pertanian
organik di Korea penggunaan campuran minyak memasak dengan kuning telur banyak
dimanfaatkan untuk pengendalian penyakit yang diakibatkan oleh serangan jamur.
Menurut Ganjewala (2009 dalam Kurniasih, et al., 2014), minyak esensial
diketahui dapat berperan sebagai anti bakteri, anti jamur serta insektisida.
Memperhatikan permasalahan tersebut, perlu dilakukan pengkajian untuk menurunkan
penggunaan pupuk kimia dengan memanfaatkan bio urin sapi serta penggunaan
fungisida alami seperti susu dan campuran kuning telur dengan minyak memasak pada
usahatani bawang merah.
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Tempat, Waktu, Rancangan dan Perlakuan
Kajian dilaksanakan di Kelompok Tani Telaga, Desa Kedisan, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli. Lokasi kajian dengan ketinggian >1.000 m dpl
merupakan sentra pengembangan bawang merah. Kajian dilakukan pada musim tanam
Maret-Mei (off season) dengan perlakuan pemupukan yang dikombinasikan dengan
pengendalian jamur (fungisida). Kajian dirancang dengan Rancangan Acak Kelompok
Faktorial dengan 3 ulangan. Faktor 1: Pemupukan P1: Cara petani (10 t pukan/ha + 600
kg ZA/ha + 200 kg NPK/ha); P2: 10 t Pukan /ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha +
5.000 l bio urin/ha; P3: 10 t Pukan /ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 7.500 l bio
urin sapi/ha; P4: 10 t Pukan /ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 10.000 l bio urin
sapi/ha. Faktor 2: Fungisida: F1: fungisida kimia; F2: larutan susu; F3: larutan kuning
telur+minyak kelapa. Terdapat 12 perlakuan kominasi yang diulang 3 petani sebagai
ulangan.
Fungisida kimia yang digunakan yaitu fungsisida berbahan aktif Benomyl dan
propineb sesuai dosis anjuran. Larutan susu menggunakan susu skim yang dilarutkan
dengan konsentrasi 10 ggram/liter air, sedangkan larutan kunig telur dan minyak
memasak menggunakan konsentrasi 50 ml/liter air. Pembuatan larutan kuning telur dan
minyak memasak menggunakan 2 kuning telur dalam 1 liter minyak kelapa.
Penyemprotan dilakukan setelah hujan, apabila tidak ada hujan disemprot 1 minggu
sekali dari umur tanaman 14 hst.
Pemupukan dan pemeliharaan tanaman
Pemupukan organik (pupuk kandang) dilakukan pada saat pengolahan tanah dan
pembentukan guludan. Pemupukan kimia diberikan dua kali yaitu umur 2 minggu dan
4 minggu masing-masing ½ dosis, sedangkan pemupukan dengan bio urin sapi
diberikan 3 kali masing-masing 1/3 dosis setiap 2 minggu sekali dimulai pada umur
tanaman 14 hst.
Pengairan diberikan dengan melakukan penyiraman secara seragam dengan
melihat kondisi lapang, demikian pula halnya dengan pemeliharaan tanaman lainnya
seperti penyiangan dan pengendalian OPT.
Pengamatan, Pengumpulan dan Analisis Data
Parameter yang diamati yaitu pertumbuhan (tinggi, jumlah daun); komponen hasil
(berat basah/tanaman; jumlah umbi/tanaman; berat basah umbi/umbi; berat kering
tanaman dan umbi simpan 2 minggu/tanaman), tingkat serangan layu fusarium/jamur
(%). Hasil per hektar dihitung dengan formula:

Perhitungan persentase serangan penyakit akibat jamur menggunakan formula:

Keterangan:
P = persentase serangan
n = jumlah tanaman terserang
N = jumlah/total tanaman
Data komponen pertumbuhan dan komponen hasil dianalisis menggunakan
analisis sidik ragam. Jika perlakuan interaksi berpengaruh nyata analisis dilanjutkan
dengan Uji Duncan 5%, sedangkan jika perlakuan tunggal berpengaruh nyata
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dilanjutkan dengan uji BNT 5% (Gomez dan Gomez, 1995), sedangkan untuk variabel
persentase serangan menggunakan analisis dekriptif (maksimum, minimum dan ratarata).
Untuk mengetahui kelayakan usahatani bawang merah dilakukan analisis
usahatani. Pendapatan usahatani dihitung dengan menggunakan rumus (Soekartawi,
2002):
Pd = TR - TVC
Pd = (Q. Pq) - TVC
Perhitungan keuntungan usahatani menggunakan suatu persamaan matematis :
π = TR – TC
TC = TFC + TVC
Keterangan :
Pd = Pendapatan petani
π
= Keuntungan usahatani
TR = Total penerimaan dari usahatani
Q
= Jumlah produksi
Pq = Harga per unit produksi
TC = Total biaya variabel
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen Agronomis Tanaman Bawang Merah
Hasil analisis terhadap data pengamatan menunjukkan pengaruh tunggal
perlakuan fungisida terjadi pada variabel berat basah/tanaman dan jumlah umbi per
rumpun, sedangkan perlakuan pemupukan berpengaruh tidak nyata (Tabel 1). Perlakuan
F1 dan F2 memberikan berat basah umbi/tanaman dan jumlah umbi/rumpun nyata lebih
tinggi dibandingkan dengan F3, namun antara F1 dan F2 tidak menunjukkan perbedaan.
Hal ini menunjukkan bahwa fungisida kimia (F1) dan larutan susu (F2) mampu
memberikan peningkatan komponen hasil dibandingkan dengan perlakuan F3 (larutan
kuning telur dan minyak memasak).
Perlakuan F2 (larutan susu) mampu memberikan komponen hasil yang tidak
berbeda dengan perlakuan F1 (fungisida kimia). Penggunaan susu sebagai pengendali
penyakit akibat jamur pada bawang merah bisa saja disebabkan oleh adanya bakteri
antagonis yang mampu menekan pertumbuhan jamur. Budiman (2010) menyatakan
susu mengandung asam-asam lemak essensial. Susu merupakan media yang cukup baik
bagi pertumbuhan dan perkembangan bakteri, karena kandungan nutrisi pada susu
cukup lengkap.
Interaksi perlakuan pemupukan dan fungisida ditunjukkan pada parameter berat
kering simpan 14 hari/tanaman, berat umbi per tanaman dan berat/umbi (Tabel 2).
Perlakuan P3F2 dan P3F1 memberikan hasil tertinggi dibandingkan dengan kombinasi
perlakuan pemupukan dan fungisida lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi
perlakuan tersebut mampu memberikan peningkatan komponen hasil dengan adanya
peningkatan berat kering simpan/tanaman, berat umbi per tanaman dan peningkatan
berat/umbi. Kedua kombinasi perlakuan tersebut yaitu kombinasi antara P3: 10 t Pukan
/ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 7.500 l bio urin sapi/ha dengan F1: fungisida
kimia dan kombinasi P3: 10 t Pukan /ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 7.500 l bio
urin sapi/ha dengan F2: larutan susu mampu memberikan komponen hasil yang berbeda
nyata (P<0,05).
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Tabel 1. Pengaruh tunggal perlakuan pemupukan dan pengunaan fungisida pada
usahatani bawang merah di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli MT
Maret-Mei 2015
Perlakuan
Tinggi tanaman
Jumlah daun
Berat basah/
Jumlah umbi
(cm)
(helai)
tanaman (g)
per rumpun
(umbi)
Pemupukan (P)
P1
44,67,a
52,89 a
189,86 a
17,84 a
P2
42,78 a
53,89 a
196,39 a
17,57 a
P3
43,33 a
56,22 a
199,86 a
17,52 a
P4
42,67 a
54,42 a
200,28 a
17,56 a
BNT 5%
Fungisida (F)
F1
42,83 a
55,08 a
211,25 a
18,05 a
F2
43,83 a
55,75 a
210,00 a
17,95 a
F3
43,42 a
52,33 a
168,54 b
16,94 b
BNT 5%
13,55
0,39
Keterangan: angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak
berbeda nyata pada uji BNT taraf 5%
Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi kedua faktor tersebut mampu
meningkatkan atau menjadi alternatif dalam usahatani bawang merah di luar musim (off
season). Kombinasi pemupukan alternatif P3 mampu menjadi alternatif untuk menekan
penggunaan pupuk kimia pada usahatani bawang merah, sedangkan penggunaan susu
bisa dijadikan alternatif pengendalian penyakit akibat jamur pada usahatani bawang
merah. Hal ini ditunjukkan antara F1 dan F2 tidak terjadi perbedaan yang nyata
(P>0,05).
Tabel 2. Pengaruh interaksi perlakuan pemupukan dan pengunaan fungisida pada
usahatani bawang merah di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli MT
Maret-Mei 2015
Perlakuan
Berat kering simpan
Berat umbi per
Berat/umbi (g)
14 hari/tanaman (g)
tanaman (g)
P1F1
102,92 bc
94,17 ab
5,18 bc
P1F2
95,42 cd
86,25 bc
4,78 cd
P1F3
95,42 cd
85,00 bc
4,95 c
P2F1
97,92 bcd
84,58 bc
4,65 cd
P2F2
94,17 cd
78,75 c
4,64 cd
P2F3
92,50 cd
77,08 c
4,62 cd
P3F1
112,92 ab
104, 58 a
5,78 ab
P3F2
120,00 a
108,33 a
6,12 a
P3F3
85,83 d
74,17 c
4,40 d
P4F1
99,58 bcd
83,75 bc
4,74 cd
P4F2
97,08 cd
82,08 bc
4,55 cd
P4F3
89,58 d
74,17 c
4,37 d
Keterangan: angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak
berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5%
Kombinasi pemupukan bio urin sapi dosis 7.500 liter/ha dengan fungisida kimia
dan fungisida larutan susu memberikan interaksi dengan menghasilkan berat kering
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umbi kering simpan 14 hari, berat umbi per tanaman dan berat per umbi. Pengaruh bio
urin sapi terhadap peningkatan komponen hasil tersebut disebabkan tanaman
memberikan respon yang lebih baik terhadap pemupukan bio urin sapi dibandingkan
penggunaan pupuk kimia secara penuh. Tandi et al. (2014) mendapatkan hal serupa
dimana pemupukan bio urin sapi 7.000 liter/ha memberikan berat umbi tertinggi. Lebih
lanjut dinyatakan selain mengandung hara yang dibutuhkan tanaman bawang merah bio
urin mengandung hormon auksin yang berpengaruh posistif terhadap pertumbuhan dan
hasil bawang merah.
Persentase Serangan Jamur
Pengamatan terhadap persentase serangan penyakit akibat jamur pada kajian yang
dilakukan menunjukkan terjadi serangan yang bervariasi pada ulangan yang berbeda.
Hal ini bisa disebabkan kurang homogennya ulangan akibat penggunaan ulangan
menggunakan petani, sehingga kondisi lahan antar petani memiliki peluang yang tidak
homogen. Hal ini ditunjukkan pada analsis sidik ragam yang dilakukan yaitu faktor
ulangan menunjukkan pengaruh yang nyata (P<0,05).
Rata-rata serangan penyakit akibat jamur menunjukkan kisaran serangan tertinggi
terjadi pada perlakuan F3: larutan kuning telur+minyak kelapa yaitu dengan rata-rata
serangan 25,40%, F2: larutan susu dengan rata serangan 19,11% dan F1: fungisida kimia
dengan rata-rata serangan 18,31%. Persentase serangan minimum, maksimum dan ratarata serangan masing-masing perlakuan fungisida seperti Tabel 3. Hasil ini bertentangan
dengan hasil kajian pemanfaatan minyak serai wangi dan cengkeh yang dilakukan pada
pengendalian penyakit vascular streak dieback pada tanaman kakao yang mampu
menurunkan persentase serangan 31,6% dan 38,6% (Harni dan Baharudin, 2014).
Tabel 3. Rata-rata persentase serangan penyakit jamur pada perlakuan fungisida pada
tanaman bawang merah di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli MT
Maret-Mei 2015
Perlakuan
Persentase serangan jamur (%)
Minimum
Maksimum
Rata-rata
F1
4,17
45,00
18,31
F2
5,83
44,80
19,11
F3
10,00
50,40
25,40
Istianto (2009 dalam Harni dan Baharudin, 2014) menyatakan pemanfaatan
minyak seperti halnya minyak serai wangi dan minyak cengkeh efektif untuk
pengendalian penyakit jamur yang disebabkan oleh Fusarium sp. Ganjewala (2009
dalam Kuriniasih et al., 2014) menyatakan larutan susu yang mengandung lemak
esensial dilaporkan berfungsi sebagai anti bakteri, anti jamur dan insektisida. Hal inilah
yang kemungkinan menyebabkan pemanfaatan larutan susu untuk pengendalian
penyakit akibat jamur pada usahatani bawang merah mampu menyaingi pemanfaatan
fungisida kimia, sedangkan Parwata et al. (2009 dalam Apriani et al., 2014)
menyatakan bahan campuran yang mengandung minyak memiliki sifat yang mudah
menguap.
Analisis Usahatani
Analisis usahatani per 0,25 ha yang dilakukan terhadap kombinasi pemupukan
dan penggunaan fungisida (Tabel 4) menunjukkan kombinasi perlakuan P3F2 mampu
memberikan keuntungan terbaik dengan keuntungan tertinggi yaitu Rp 20.160.000,(B/C =1,14) diikuti P3F1 dengan keuntungan Rp 19.528.750,0 (B/C = 1,11). Rata-rata
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keuntungan terendah dihasilkan pada perlakuan dengan penggunaan fungisida
campuran minyak memasak dan kuning telur (P1F3, P2F3, P3F3, dan P4F3).
Penggunaan larutan susu pada pengendalian penyakit busuk/layu pada tanaman
bawang merah ternyata tidak meningkatkan input sarana produksi karena susu yang
digunakan adalah susu skim untuk ternak yang sudah kedaluwarsa. Dari 16 perlakuan
kombinasi pemupukan dan penggunaan fungisida menunjukkan 4 perlakuan kombinasi
memberikan B/C ratio > 1 yaitu P1F1, P1F2, P3F1 dan P3F2, sedangkan perlakuan
lainnya memberikan B/C ratio< 1. Agustyari (2013) menyatakan besar penerimaan
dipengaruhi oleh tingkat hasil per satuan luas sedangkan biaya produksi dipengaruhi
oleh besaran biaya variabel (variabel cost) dan biaya tetap (fix cost), serta besar masingmasing biaya variabel dan biaya tetap sangat dipengaruhi oleh biaya kompenen
penyusunnya.
Tabel 4.
Perlakuan

Analisis usahatani bawang merah perlakuan kombinasi pemupukan dan
fungisida skala 0,25 hektar di Desa Kedisan, Kintamani Bangli, tahun 2015
Tenaga
Sarana
Pengeluaran
Total
Penerimaan Keuntungan B/C
kerja (Rp) Produksi
lainnya
Pengeluaran
(Rp)
(Rp)
ratio
(Rp)
(Rp)
(Rp)

P1F1

3.495.000 12.618.750

1.025.000

17.138.750

34.200.000

17.061.250

1,00

P1F2

3.538.750 12.543.750

1.025.000

17.107.500

35.700.000

18.592.500

1,09

P1F3

3.538.750 13.013.750

1.025.000

17.577.500

28.950.000

11.372.500

0,65

P2F1

3.652.500 12.868.750

1.025.000

17.546.250

31.800.000

14.253.750

0,81

P2F2

3.696.250 12.793.750

1.025.000

17.515.000

32.400.000

14.885.000

0,85

P2F3

3.696.250 13.263.750

1.025.000

17.985.000

27.450.000

9.465.000

0,53

P3F1

3.652.500 12.993.750

1.025.000

17.671.250

37.200.000

19.528.750

1,11

P3F2

3.696.250 12.918.750

1.025.000

17.640.000

37.800.000

20.160.000

1,14

P3F3

3.696.250 13.388.750

1.025.000

18.110.000

28.200.000

10.090.000

0,56

P4F1

3.652.500 13.118.750

1.025.000

17.796.250

33.300.000

15.503.750

0,87

P4F2

3.696.250 13.043.750

1.025.000

17.765.000

33.600.000

15.835.000

0,89

P4F3

3.696.250 13.513.750

1.025.000

18.235.000

27.900.000

9.665.000

0,53

Produktivitas tanaman bawang merah pada MT Maret-Mei umumnya rendah
karena merupakan bulan-bulan yang rawan terhadap serangan penyakit khususnya
jamur. Hasil maksimum dihasilkan perlakuan P3F2 yaitu 8,40 t/ha, sehingga dengan
tingkat harga saat itu yaitu Rp 18.000/kg dalam skala usaha 0,25 ha dihasilkan
penerimaan sebesar Rp 37.800.000,-. Hal ini sesuai dengan pernyataan Margaretha et
al. (2013) yang menyatakan besarnya biaya produksi, pendapatan dan keuntungan
sangat dipengaruhi oleh penerapan teknologi, karena penerapan teknologi akan
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berpengaruh terhadap penggunaan biaya produksi dan produksi. Penerapan inovasi
teknologi yang mampu menekan biaya produksi serta produksi yang lebih tinggi akan
mampu memberikan efisiensi biaya produksi, penerimaan dan peningkatan keuntungan.
Lebih lanjut Moekasan et al. (2012) menyatakan apabila serangan cendawan sudah
melebihi 10% akan menyebabkan menurunkan keuntungan usahatani bawang merah,
karena secara nyata akan menurunkan hasil, sehingga kalender penyemprotan fungisida
perlu diperhatikan. Hal ini sesuai dengan hasil kajian yang menunjukkan produktivitas
tanaman yang lebih rendah dari rata-rata produktivitas nasional yaitu 9,90 t/ha karena
tingkat serangan berkisar 18,31%-25,40%.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
 Kombinasi perlakuan P3: 10 t Pukan/ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 7.500 l
bio urin sapi/ha dengan F2 (fungisida larutan susu) dan F1 (fungisida kimia)
memberikan komponen hasil dan hasil tertinggi.
 Penggunaan fungisida kimia (F1) memberikan persentase serangan penyakit akibat
jamur terendah yaitu 18,31%, larutan susu 19,11% dan larutan minyak memasak
dan kuning telur 25,40%.
 Kombinasi perlakuan P3: 10 t Pukan/ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 7.500 l
bio urin sapi/ha dengan F2 (fungisida larutan susu) dan F1 (fungisida kimia)
memberikan keuntungan tertinggi yaitu Rp 20.160.000 dan Rp 19.528.750 dengan
B/C ratio 1,14 dan 1,11.
Saran
Untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan usahatani bawang merah off
season disarankan menggunakan kombinasi pemupukan Pukan 10 t/ha + 300 kg ZA/ha
+ 100 kg NPK/ha + 7.500 l bio urin sapi/ha dengan penggunaan fungisida larutan susu.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Streptomyces sp. Dalam
menghambat pertumbuhan dan perkembangan jamur Sclerotium rolfsii. Penelitian ini
dilaksanakan di Laboratorim Mikrobiologi dan Rumah Kaca Fakultas Pertanian
Universitas Mataram dengan metode eksperimental. Pada percobaan in-vitro, 5 isolat
Streptomyces sp. (isolate Gi, IMi, BSi, Sh dan BSc) diuji efektifitasnya dalam
menghambat pertumbuhan jamur S. rolfsii pada media YMA dalam cawan petri. Zona
hambatan pertumbuhan S. rolfsii diukur 3 hari setelah inokulasi. Isolat Gi menunjukkan
daya hambat tertinggi (43.33%) dan isolat Gi digunakan pada percobaan in-vivo.
Percobaan in-vivo ditata dengan rancangan acak lengkap dengan perlakuan inokulasi
Streptomyces sp. di media tanam pada saat tanam, 7 hari setelah tanam, 14 hari setalah
tanam, dan perlakuan perendaman benih dengan Streptomyces sp. 10 menit, 20 menit
dan 30 menit. Kontrol positif dan kontrol negatif disiapkan. Masing-masing perlakuan
diulang sebanyak 5 kali sehingga diperoleh 40 unit percobaan. Pada percobaan in-vivo
perlakuan Streptomyces sp. isolat Gi tidak mampu menekan masa inkubasi tetapi
mampu menekan insiden penyakit rebah-semai oleh Sclerotium rolfsii.
Kata kunci: Rebah-semai, Sclerotium rolfsii, , Streptomyces sp.
ABSTRACT
This research aimed at knowing the ability of Streptomyces sp. to inhibit the growth and
development of fungus Sclerotium rolfsii. This research was conducted in the
Laboratory of Microbiology and Greenhouse Faculty of Agriculture, Mataram
University with experimental methods. In in-vitro experiments, five isolates of
Streptomyces sp. (Isolates Gi, Imi, BSi, Sh and BSc) were tested their effectiveness in
inhibiting the growth of fungus S. rolfsii on YMAmedium in Petri dishes. Inhibition zone
of S. rolfsii growth was measured 3 days after inoculation. Isolate Gi showed the
highest (43.33%) so that it was used in in-vivo experiment. The experiment was
Completely Randomazed Designed with 6 treatments, inoculation of Streptomyces sp. at
planting time, 7 days, 14 days after planting, seeds soaking treatment in Streptomyces
sp. suspension for 10, 20 and 30 minutes. Positive and negative controls were provided.
Each treatment was repeated 5 times resulting in 40 experimental units. Result showed
that although isolate Gi of Streptomyces sp. was eneble to suppress incubation periode,
but it was capable suppressing incident of dumping-off disease caused by S. rolfsii.
Keywords: Damping-off, Sclerotium rolfsii, Streptomyces sp.
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Kacang tanah (Arachis hypogaea L.) merupakan komoditas penting setelah
kedelai. Namun demikian, produksi kacang tanah Indonesia mengalami penurunan yaitu
dari 777 ribu ton pada tahun 2009 menjadi 701 ribu ton pada tahun 2013 (Badan Pusat
Statistik, 2014). Di NTB produksi kacang tanah pada tahun 2014 mengalami penurunan
sebesar 18,16 %, yaitu dari 41.889 ton biji kering pada tahun 2013 menjadi 34.284 ton
biji kering pada tahun 2014
(BPS Provinsi NTB, 2015).
Diantara penyebab turunnya produksi kacang tanah yaitu gangguan gulma, hama
dan penyakit seperti nematoda, bakteri maupun jamur mempunyai dampak yang
signifikan. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh jamur yang umum menyerang
tanaman kacang tanah adalah penyakit rebah-semai yang disebabkan oleh jamur
Sclerotium rolfsii. Jamur tersebut biasanya menyerang pada musim hujan atau pada
lahan yang drainasenya buruk. Tanaman yang terserang oleh jamur S. rolfsii pertama
kali menunjukkan gejala daun menguning dan layu, selanjutnya tanaman akan
mengalami pembusukan. Tanda yang mudah dikenali dari penyakit ini adalah terdapat
miselia jamur yang berwarna putih seperti bulu pada permukaan pangkal batang yang
sakit atau dipermukaan tanah disekitarnya (Semangun, 1988).
Penyakit rebah-semai umumnya dapat dikendalikan dengan menggunakan
fungisida sintetis. Namun karena dampak negatif pada lingkungan maka dicoba
alternatif lainnya dengan menggunakan mikroba antagonis. Penggunaan
mikroorganisme antagonis merupakan salah satu alternatif yang menjanjikan. Mikroba
antagonis dapat berupa jamur maupun bakteri. Salah satu bakteri yang bersifat
antagonis yang berpotensi sebagai agen pengendali hayati yaitu Streptomyces sp.
Streptomyces sp. mampu menghasilkan antibiotik maupun enzim hidrolitik
ekstraselular (enzim khitinase dan β 1,3 glukanase ). Kopperl et al. (2001) menjelaskan
bahwa Streptomyces sp. merupakan bakteri penghasil antibiotik yang umum terdapat di
tanah dan dapat digunakan sebagai pengendali beberapa patogen tanaman seperti
Fusarium, Phytium, Colletotrichum dan Rhizoctonia. Oleh sebab itu, Streptomyces sp.
berpeluang untuk digunakan sebagai agen hayati dalam mengendalikan mikroba
penyebab penyakit rebah-semai pada tanaman kacang tanah. Berdasarkan uraian di atas
maka telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan
Streptomyces sp. dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan jamur S. rolfsii.
BAHAN DAN METODE
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimental dengan
percobaan di Laboratorium dan Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan Januari sampai bulan Juni 2016. Pada
percobaan in-vitro,5 isolat Streptomyces sp. (isolat Gi, IMi, BSi, Sh, dan BSc) diuji
efektifitasnya pada penghambatan pertumbuhan jamur Sclerotium rolfsii dan satu
perlakuan tanpa Streptomyces sp. sebagai kontrol. Masing-masing perlakuan diulang 5
kali sehingga terdapat 30 cawan Petri. Pengamatan daya hambat dilakukan dengan
mengukur jari-jari koloni jamur S. rolfsii pada hari ke 3 setelah pengujian. Hasil terbaik
dari percobaan in-vitro digunakan untuk percobaan in - vivo. Persentase daya hambat
Streptomyces sp. terhadap S. rolfsii dihitung dengan rumus:

X=

x 100%

Keterangan:
X = daya hambat
r1= jari-jari koloni jamur yang tidak terhambat
r2= jari-jari koloni jamur yang terhambat
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Percobaan in-vivo dilakukan dirumah kaca dengan 8 perlakuan. Perlakuan
dirumah kaca yaitu: Kontrol positif (Streptomyces) (KP), Kontrol Negatif (S. rolfsii)
(KN), Inokulasi Streptomyces sp. pada saat tanam (S1). Inokulasi Streptomyces sp. 7
hari setelah tanam (S2). Inokulasi Streptomyces sp. 14 hari setalah tanam (S3),
perendaman benih dengan Streptomyces sp. 10 menit (S4), 20 menit (S5), 30 menit
(S6). Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali sehingga diperoleh 40 unit
percobaan. Tanaman kacang tanah ditanam pada polibag berukuran 35 cm yang diisi
dengan tanah yang sebelumnya telah disolarisasi. Tanaman kacang tanah ditanami 5
benih dengan kedalaman ± 3 cm. inokulasi S. rolfsii dilakukan dengan cara meletakkan
3 lempengan miselia jamur berdiameter 8 mm disekitar pangkal batang dengan
kedalaman ± 5 cm pada saat tanaman berumur 7 hari. Parameter yang diamati adalah
masa inkubasi penyakit dan persentase insiden penyakit. Pengamatan masa inkubasi
dilakukan sehari setelah inokulasi patogen sampai timbul gejala pertama. Masa inkubasi
dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Z = Jumlah tanaman terinfeksi pada hari keM=
Y = Hari terinfeksi
X = Jumlah tanaman yang terinfeksi
Pengamatan insiden penyakit dilakukan pada akhir pengamatan yaitu dengan
menghitung jumlah tanaman yang terinfeksi dan jumlah tanaman yang sehat. Insiden
penyakit dihitung dengan rumus sebagai berikut:

IP =

IP = Insiden Penyakit
a =Jumlah tanaman sakit bergejala layu yang di amati
pada tiap polibag
b =Jumlah tanaman sehat yang diamati pada tiap
polibag

Pengamatan dihentikan pada saat tanaman berumur 30 Hari Setelah Tanam
(HST). Data hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan analisis keragaman dan
dimana perlu diuji lanjut dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil percobaan in-vivo menunjukkan bahwa Streptomyces sp. isolat Gi, IMi,
BSi dan Sh mampu menghambat pertumbuhan patogen sehingga berpotensi sebagai
antagonis pathogen (Gambar. 1). Kemampuan Streptomyces sp. dalam menghambat
pertumbuhan patogen diduga karena adanya produksi antibiotik serta enzim yang dapat
mendegradasi kitin. Menurut Raharini et al. (2012) Streptomyces sp. mampu
menghasilkan metabolit sekunder, yang selanjutnya metabolit sekunder menghasilkan
antibiotik yang dapat digunakan dalam penghambatan suatu patogen. Sebelumnya
Yurnaliza et al (2011) melaporkan bahwa isolat Streptomyces sp. besifat anti jamur dan
mampu melisis dinding sel dari potongan miselium jamur Fusarium oxysporum.
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Gi Vs S. rolfsii

IMi Vs S. rolfsii

Bsi Vs S. rolfsii

Sh Vs S. rolfsii

BSc Vs S. rolfsii

S. rolfsii

Gambar 1. Zona hambatan isolat Streptomyces sp. terhadap Sclerotium rolfsii
Tabel 1. Daya Hambat Beberapa Isolat Streptomyces sp. Terhadap Pertumbuhan
Sclerotium rolfsii Pada Uji Antagonis (Uji in-vitro)
No
Isolat
Daya Hambat (%)
1.
Gi
43.33 a
2.
Imi
22.00 b
3.
Bsi
22.00 b
4.
Sh
21.33 b
5.
BSc
0.0 0 c
BNJ 5%
6.481
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan berbeda
nyata.
Streptomyces sp. isolat Gi memiliki daya hambat paling tinggi sebesar 43.33%
di bandingkan dengan isolat IMi, BSi, Sh, maupun BSc (Tabel 1.). Besarnya zona
hambatan yang terbentuk pada uji antagonis isolat Gi dengan S. rolfsii diduga
disebabkan oleh antibiotik dan enzim hidrolitik yang dihasilkan Streptomyces sp. isolat
Gi berbeda, sehingga isolat Gi lebih mampu berkompetisi dengan patogen dibanding
dengan isolat lainnya sehingga isolat Gi digunakan pada uji in-vivo.
Berdasarkan hasil pengamatan uji in-vivo masa inkubasi penyakit berbeda pada
masing-masing perlakuan (Tabel 2.). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian
Streptomyces sp. dengan perlakuan yang berbeda-beda tidak memberikan pengaruh
terhadap waktu infeksi penyakit. Perbedaan masa inkubasi pada masing-masing
perlakuan diduga karena inokulum yang digunakan tidak seragam patogenisitasnya.
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Tabel 2. Masa Inkubasi dan Insiden Penyakit Sclerotium rolfsii pada tanaman dengan
berbagai perlakuan.
No
Perlakuan
Masa Inkubasi (Hari)
Insiden Penyakit (%)
1
KP
0
0.0 b
2
KN
11,8
60.0 a
3
S1
6,5
32.0 ab
4
S2
8,6
32.0 ab
5
S3
10
24.0 ab
6
S4
17
8.0 b
7
S5
12,5
8.0 b
8
S6
10,8
24.0 ab
BNJ 5%
19.36
Keterangan : Kp= Streptomyces sp.,KN= Sclerotium rolfsii, S1= perlakuan media tanam
dengan Streptomyces sp. saat tanam, S2= perlakuan media tanam dengan
Streptomyces sp. 7 hari setelah tanam, S3= perlakuan media tanam dengan
Streptomyces sp. 14 hari setelah tanam, S4= perendaman benih dengan
Streptomyces sp. 10 menit, S5= perendaman benih dengan Streptomyces sp.
20 menit, S6= perendaman benih dengan Streptomyces sp. 30 menit.
Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan berbeda
nyata.
Pada perlakuan kontrol (tanpa Streptomyces sp.) insiden penyakit rebah semai
paling tinggi yaitu 60%. Sedangkan pada perlakuan Streptomyces sp. dengan cara
perendaman benih 10 dan 20 menit menyebabkan insiden penyakit paling rendah S.
rolfsii yaitu 8%. Diduga, dengan perlakuan perendaman benih terjadi kontak langsung
antara Streptomyces sp. dengan tanaman saat berkecambah, Streptomyces sp. masuk ke
dalam jaringan tanaman dan tumbuh bersama tanaman, sehingga mampu mencegah
terjadinya infeksi patogen. Insiden penyakit pada masing-masing perlakuan
Streptomyces sp. sebesar 8%, 24% dan 32% berarti bahwa 92%, 76% dan 68% dari
populasi tanaman tidak terinfeksi yang kemungkinan besar terproteksi oleh
Streptomyces sp. yang diperlakukan. Baker (1987) menjelaskan bahwa pengendalian
dengan Streptomyces sp. berlangsung dengan mekanisme penghasilan antibiotik,
penghasilan enzim yang dapat mendegradasi kitin, kompetisi dan kolonisasi daerah
rizosfer dari tanaman. Menurut Gohel et al. (2006), mikroorganisme dengan
kemampuan kitinolitik diyakini mampu berperan mengendalikan serangan jamur
perusak tanaman dengan menjadikan kitin sebagai sumber karbon dan nitrogen. Diduga,
bahwa efektifitas penekanan S. rolfsii oleh Streptomyces sp. pada penelitian ini
disebabkan oleh salah satu atau semua mekanisme yang pernah dilaporkan tersebut.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:
1. Pada percobaan in-vitro isolat Gi, IMi, BSi, dan Sh mampu menghambat
pertumbuhan Sclerotium rolfsii.
2. Streptomyces sp. isolat Gi memiliki daya hambat paling tinggi terhadap
pertumbuhan Sclerotium rolfsii sebesar 43.33%.
3. Perlakuan Streptomyces sp. isolat Gi pada uji in-vivo tidak berpengaruh terhadap
masa inkubasi penyakit rebah-semai oleh Sclerotium rolfsii tetapi mampu
menekan insiden penyakit rebah-semai oleh Sclerotium rolfsii.
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Saran
1. Diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap pengendalian penyakit rebah-semai
dengan pemanfaatan Streptomyces sp. dengan perlakuan perendaman benih dan
perlakuan media tanam.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait kestabilan Streptomyces sp. isolat
Gi terhadap pengendalian penyakit rebah-semai oleh Sclerotium rolfsii.
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(THE PERFOTMANCE OF GROWTH AND YIELD OF SOME HIGH
YIELDING (VUB) INPARI IN LOW LAND RICE FIELD PLAIN DRY CLIMATES
IN BALI)
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ABSTRAK
Ketersediaan dan keragaman sumberdaya genetik merupakan faktor penting dalam
perakitan varietas unggul dengan sifat-sifat yang diinginkan. Lahan sawah dataran
rendah beriklim kering sebarannya cukup luas di Pulau Bali, dan umumnya terdapat di
wilayah utara dan timur Pulau Bali, diantaranya terdapat di Kabupaten Buleleng dan
Kabupaten Karangasem. Badan Litbang Pertanian telah melepas puluhan sumberdaya
genetik varietas unggul baru (VUB) Inpari (inhibrida padi irigasi) yang beberapa
diantaranya diharapkan cocok dan disukai petani di beberapa agroekosistem lahan
sawah diantaranya adalah lahan sawah dataran rendah beriklim kering di Bali.
Pengkajian yang bertujuan untuk mengetahui keragaan pertumbuhan dan hasil beberapa
varietas unggul baru (VUB) Inpari telah dlakukan di lahan sawah dataran rendah
beriklim kering di subak Pempatan, Desa Loka Sari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten
Karangasem pada MT. II (MK-1) bulan Juni 2014. Kajian menggunakan rancangan
acak kelompok (RAK) empat perlakuan di ulang 4 (empat) kali. Perlakuan yang dikaji
adalah tiga VUB Inpari, yaitu Inpari 6, Inpari 19, Inpari 24 dan VUB Ciherang sebagai
varietas pembanding. Parameter tanaman yang diamati diantaranya adalah : tinggi
tanaman menjelang panen, jumlah malai, jumlah gabah isi dan hampa per malai, potensi
hasih gabah kering panen (GKP/ha). Hasil analisis statistik menujukkan perlakuan
berpengaruh nyata terhadap semua parameter tanaman yang diamati. Hal ini
dimungkikan karena perbedaan genetik masing-masing sumberdaya genetik dalam
memanfaatkan lingkungan. Hasil gabah tertinggi dihasilkan oleh VUB Inpari 6, yaitu
10,00 ton GKP/ha, meningkat sebesar 32,00 % bila dibandingkan VUB pembanding,
yaitu varietas unggul Ciherang.
Kata kunci : lahan sawah, pertumbuhan dan hasil, VUB Inpari.
ABSTRACT
The availability and diversity of genetic resources is an important factor in the
assembly of high-yielding varieties with desired traits. Lowland wetland dry climates
spreading widely in the island of Bali, and is generally found in the north and east of
the island of Bali, which there are in Buleleng and Karangasem. Agricultural Research
Agency has released dozens of new varieties of genetic resources (VUB) Inpari
(inhibrida irrigated rice), some of which are expected to match and favored by farmers
in some agro-ecosystem of wetland of which is wetland lowland dry climate in Bali. The
assessment aims to determine growth and yield performance of several new varieties
(VUB) Inpari has dlakukan lowland lowland dry climates in Subak Pempatan, Loka
Sari village, district of Sidemen, Karangasem on MT. II (MK-1) in June 2014. The study
used a randomized block design (RAK) four treatments in the 4 (four) times. The
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treatments studied were three VUB Inpari, Inpari 6, Inpari 19, 24 and VUB Inpari
Ciherang as varieties. Parameter plants observed are: high crop before harvest, the
number of panicles, number of grains per panicle fill and empty, the potential has yet
dry grain harvest (GKP / ha). Statistical analysis showed significant treatment plant on
all parameters observed. These things are possible because of genetic differences in
individual genetic resources in the use environment. The highest grain yield produced
by VUB Inpari 6, ie 10,00 ton GKP / ha, an increase of 32.00% when compared VUB
comparison, ie varieties Ciherang.
Key words: wetland, growth and yield, VUB Inpari.
LATAR BELAKANG
Kegiatan pemuliaan untuk mendapatkan sumberdaya genetik baru tanaman padi
atau tanaman lainnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan utama, yaitu (1)
perakitan keragaan genetik sifat-sifat yang diinginkan, (2) evaluasi serta identifikasi
sumberdaya genetik untuk dijadikan varietas unggul baru. Varietas berdaya hasil tinggi,
berumur ultra genjah, genjah sampai sedang, tahan terhadap hama dan penyakit utama
serta stabil terhadap keragaman kondisi lingkungan merupakan sasaran yang ingin
dicapai oleh pemulia tanaman padi (Tirtowijoyo, 1988).
Keunggulan suatu varietas padi tertentu terhadap varietas tanaman padi lainnya
atau varietas pembanding umumnya didasarkan atas konsisten tidaknya penampilan
varietas tersebut di suatu lokasi pada musim tanam yang berbeda. Cara yang mudah dan
murah untuk mengevaluasi varietas-varietas tersebut ádalah dengan mengevaluasi
tersebut di lingkungan tumbuh dimana varietas tersebut akan diusahakan.
Sampai saat ini beberapa jenis tanaman padi yang masih berupa galur harapan
yang di uji multi lokasikan di Bali telah dilepas menjadi varietas unggul baru (VUB)
padi nasional maupun spesifik lokasi. Sementara itu, Kementerian Pertanian hingga saat
ini telah melepas lebih dari 233 varietas unggul yang terdiri atas 144 varietas unggul
padi diantaranya padi sawah inhibrida. Sebagian besar dari varietas unggul tersebut
dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian (Sembiring, 2010). Ishak et al. (2007)
menyebutkan pada tahun 2006 hampir seluruh areal pertanaman padi (96,2 %) di sentra
produksi telah ditanami varietas unggul baru (VUB) dan 8 varietas diantaranya lebih
dominan pengembangannya dengan luas tanam lebih dari 10.000 hektar. Dari 8 VUB
tersebut VUB Ciherang menggeser dominasi VUB IR 64 yang telah ditanam petani
secara luas pada 5-10 tahun terakhir. Walaupun varietas unggul baru telah banyak
dilepas, pada kenyataannya varietas unggul baru yang ditanam petani masih sangat
terbatas.
Penggunaan varietas unggul Ciherang sejak dilepas tahun 2000 masih
mendominasi areal pertanaman padi di Bali, karena daya hasilnya tinggi, rasa nasi enak,
kualitas beras baik dan harganya tinggi. Hasil survey yang dilakukan oleh BPSB Bali
pada MT 2014, menunjukkan VUB Ciherang luas penyebarannya di Kabupaten
Tabanan (51,24 %), diikuti VUB Cigeulis (28,93 %) dan VUB IR64 (4,16 %).
Penggunaan varietas secara terus menerus dari musim ke musim dalam satu hamparan
akan berdampak negatif yaitu produktivitas padi cenderung menurun. Oleh karena itu,
perlu dilakukan pergiliran varietas dengan penggunaan varietas unggul baru lainnya.
Upaya perakitan varietas unggul baru yang memiliki karakter yang lebih unggul
dari varietas unggul Ciherang, terutama ketahanannya terhadap hama dan penyakit terus
dilakukan pemerintah. Akhir-akhir ini pemerintah telah melepas varietas unggul baru
yang diberi nama Inpari (inhibrida padi irigasi). Salah satu varietas unggul baru Inpari
yang pernah berkembang secara luas di Bali adalah varietas unggul baru Inpari 13.
Selain itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian juga telah melepas
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varietas unggul baru Inpari lainnya, seperti Inpari 19, Inpari 24 dan Inpari dengan
nomor di atasnya.
Salah satu sentra produksi padi lahan sawah dataran rendah iklim kering di Bali
adalah subak Pempatan, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Luas panen padi
di kecamatan ini adalah 1.418 hektar, dengan produksi gabah 9786,8 ton dengan ratarata produktivitas melebihi rata-rata produktivitas padi Ciherang di tingkat petani, yaitu
6,90 ton GKP/Ha (Kecamatan Sidemem Angka, 2016). Kecamatan Sidemen berada
ketinggian < 500 meter di atas permukaan laut, dengan hari hujan 94 hari dan jumlah
curah hujan 1.498 mm per tahun, dan sesuai dengan kriteria Oldeman termasuk tipe
iklim C (Karangasem dalam Angka, 2016; Anon, 2015). Produktivitas padi yang
dihasilkan di lahan sawah di lahan sawah subak ini masih lebih rendah dari potensi hasil
varietas unggul Ciherang, yaitu 8,50 ton/ha (Badan Litbang Pertanian, 2012).
Tampilan suatu varietas umumnya beragam bila diuji pada lingkungan yang
berbeda. Perbedaan tampilan suatu varietas di beberapa lingkungan yang berbeda
disebabkan oleh adanya interaksi genotipe dengan lingkungan. Interaksi genotipe dan
lingkungan menjadi hal penting, sebab terjadinya interaksi genotipe dengan lingkungan
menyebabkan terjadinya perbedaan respon tanaman pada beberapa kondisi lingkungan
(Eberhat dan Russel, 1966 dalam Ishaq et al., 211). Hasil kajian beberapa VUB Inpari
di beberapa agroekosistem di Bali, menunjukkan gabah kering panen tertinggi
dihasilkan oleh VUB Inpari 15, yaitu 9,36 ton GKP/ha. Sedangkan untuk
agroekosistem, hasil padi tertinggi terlihat pada agroekosistem dataran médium iklim
basah, di Bangli, yaitu 9,02 ton GKP/ha (Aribawa et al., 2013).
Untuk mengenalkan VUB Inpari yang telah dilepas seperti VUB Inpari 6, 19,
dan Inpari 24 perlu dilakukan pengujian untuk melihat adaptasinya di sentra produksi
padi yang dilakukan secara partisipatif bersama-sama dengan petani. Kurangnya
pengujian dan demonstrasi yang dilakukan secara partisipatif menjadi penghambat
adopsi VUB oleh petani, sehingga VUB yang telah dilepas tidak menyebar di petani.
Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui daya adaptasi dari varietas unggul baru
(VUB) Inpari 6, 19 dan 24 di subak sentra produksi padi di lahan sawah dataran rendah
beriklim kering di Kabupaten Karangasem, Bali.
BAHAN DAN METODE
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam kajian ini adalah pupuk anorganik dan pupuk
organik, seperti pupuk urea, phonska, pukan sapi dan bahan lainnya. Selain itu
digunakan varietas unggul baru (VUB) Inpari 6, 19, dan Inpari 24 dan VUB Ciherang
sebagai pembanding yang diperoleh dari Balai Besar Penelitian Padi (BB Padi).
Sedangkan alat yang digunakan adalah alat untuk bercocok tanam, meteran, timbangan
dan alat-alat yang lainnya.
Rancangan Percobaan
Kajian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan empat
perlakuan diulang empat kali. Sebagai perlakuan adalah : (1) varietas unggul baru
(VUB) Inpari 6, (2) VUB Inpari 19, (3) VUB Inpari 24 , dan (4) VUB Ciherang sebagai
pembanding. Luas petak yang digunakan disesuaikan dengan luas petak alami petani,
dimana petani kooperator (8 orang) digunakan sebagai ulangan.
Lokasi dan Waktu Kajian
Kajian dilakukan di lahan sawah di Subak Pempatan, Desa Loka Sari,
Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali pada MT. 2014. Subak Pempatan,
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Desa Loka Sari merupakan salah satu sentra penghasil padi di Kabupaten Karangasem,
terletak < 400 m dpl, dan beriklim kering Tipe C (Anon, 2015).
Pendekatan
Kajian ini, menggunakan pendekatan PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu).
Adapun komponen PTT yang digunakan dalam kegiatan ini diantaranya tertera pada
Tabel 1.
Pengumpulan dan Analisis Data
Parameter tanaman padi yang diamati : tinggi tanaman, jumlah anakan
produktif, jumlah gabah isi dan hampa per malai, dan hasil gabah kering panen (GKP)
per hektar. Data yang dikumpulkan dianalisis secara sidik ragam. Uji rata-rata
pengaruh perlakuan dilakukan dengan uji BNT pada taraf 5 % (Gomez dan Gomez,
1984)
Tabel 1. Teknologi budidaya padi model PTT yang digunakan di lapangan.
No. Perlakuan
Komponen Teknologi PTT
1.
Varietas
Varietas unggul baru (VUB) Ciherang
2.
Tanam bibit
15 HSS.
3.
Jumlah bibit/lubang
1-3 bibit untuk tanam pindah
4.
Dosis pupuk anjuran
Rekomendasi Katam (150 kg urea ha-1 dan 200 kg
Phonska ha-1) dan 2,0 ton pupuk organik ha-1.
5.
Pengendalian
Prinsip PHT
hama/penyakit
6.
Pengairan
Pengairan berselang
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis statistik terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan produktif (malai)
dan panjang malai disajikan pada Tabel 2. Hasil analisis statistik terhadap tinggi
tanaman menunjukkan perlakuan dalam hal ini perbedaan varietas menunjukkan
pengaruh nyata. Tinggi tanaman tertinggi dihasilkan oleh VUB Inpari 24 dan berbeda
nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya kecuali VUB Inpari 6. Demikian
juga halnya dengan variabel jumlah malai, perlakuan menunjukkan pengaruh yang
nyata. Jumlah malai terbanyak dihasilkan oleh varietas pembanding, yaitu Ciherang
dan berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya, kecuali VUB Inpari 24.
Sedangkan untuk panjang malai menujukkan perlakuan berpengaruh nyata. Panjang
malai terpanjang dihasilkan oleh perlakuan Inpari 24 dan berbeda nyata hanya dengan
perlakuan varietas pembanding.
Untuk jumlah gabah isi per malai terlihat perlakuan menunjukkan pengaruh
yang nyata. Jumlah gabah isi per malai terbanyak dihasilkan oleh VUB Inpari 19 dan
berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya, kecuali perlakuan VUB
Inpari 20. Sedangkan jumlah gabah terrendah dihasilkan oleh VUB Inpari 16.
Hasil analisis statistik terhadap jumlah gabah isi, hampa dan potensi produksi
padi disajikan pada Tabel 3. Pada Tabel 3, terlihat perlakuan berpengaruh nyata
terhadap jumlah gabah isi per malai. Jumlah gabah isi per malai terbanyak dihasilkan
oleh VUB Inpari 6 dan berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
Demikian juga halnya dengan jumlah gabah hampa, jumlah gabah hampa terbanyak
dihasilkan oleh VUB Inpari 6 juga dan berbeda nyata bila dibandingkan dengan
perlakuan lainnya. Sedangkan untuk potensi produksi padi, perlakuan menunjukkan
pengaruh yang nyata. Potensi produksi tertinggi dihasilkan oleh VUB Inpari 6 dan
hanya berbeda nyata bila dibandingkan dengan varietas pembanding Ciherang.
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Tabel 2. Keragaan tinggi tanaman, jumlah anakan dan panjang malai beberapa VUB
Inpari di lahan sawah dataran rendah iklim kering di Kabupaten Karangasem,
Bali MT. 2014
Varietas
Tinggi tanaman (cm)
Jumlah malai
Panjang malai (cm)
(batang/rumpun)
Inpari 6
103,16b
12,60b
23,40ab
Inpari 19
97,70a
10,60a
23,70ab
Inpari 24
104,28b
16,40c
24,15b
Ciherang
96,65a
17,80c
22,40a
BNT 5 %
5,00
1,50
1,50
Keterangan : angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama
tidak berbeda nyata pada taraf uji BNT 5 %
Tabel 3. Keragaan jumlah gabah isi dan hampa per malai serta potensi hasil beberapa
VUB Inpari di lahan sawah dataran rendah iklim kering di Kabupaten
Karangasem, Bali MT. 2014.
Varietas
Jumlah gabah isi per
Jumlah gabah
Potensi produksi
malai
hampa per malai
(ton GKP/ha)
Inpari 6
134,60d
69,10c
10,00b
Inpari 19
127,80c
35,60b
9,79b
Inpari 24
115,80b
16,20a
9,42b
Ciherang
108,40a
17,60a
6,80a
BNT 5 %
5,50
2,00
1,00
Keterangan : angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama
tidak berbeda nyata pada taraf uji BNT 5 %.
Menurut Rubiyo et al., (2005) tinggi tanaman belum bisa menjadi indikasi akan
tinggi pula tingkat produksinya. Faktor lingkungan biofisik memungkinkan
pertumbuhan yang berbeda antar perlakuan. Pertumbuhan tanaman yang tinggi belum
menjamin produktivitas tanaman juga tinggi. Sebaliknya Yosida (1981) menyatakan
pertumbuhan tanaman yang tinggi mempunyai pengaruh yang besar terhadap hubungan
antara panjang malai dengan hasil. Tanaman yang tumbuh baik, mampu menyerap hara
dalam jumlah banyak. Ketersediaan hara dalam tanah berpengaruh terhadap aktivitas
tanaman termasuk aktivitas fotosintesis, sehingga dengan demikian tanaman dapat
meningkatkan pertumbuhan dan komponen hasil tanaman. Umumnya terdapat korelasi
yang positif antara jumlah malai yang terbentuk dengan jumlah anakan. Dimana
semakin banyak jumlah anakan yang terbentuk, semakin banyak jumlah malai yang
dihasilkan dan diharapkan semakin tinggi produktivitas tanaman padi. Perbedaan masa
pertumbuhan total dalam hal ini jumlah anakan padi yang terjadi pada fase vegetatif
lebih dipengaruhi oleh sifat genetik tanaman atau tergantung pada sensitivitas dari
varietas dan galur harapan yang dibudidayakan terhadap lingkungan (Guswara dan
Yamin, 2008). Jumlah anakan varietas pembanding lebih rendah dari deskripsi varietas
yang bersangkutan dimana varietas Ciherang jumlah anakannya sekitar 17,80 batang per
rumpun (Anon, 2009; Anon, 2010). Secara umum dapat dikemukakan komponen
pertumbuhan dari VUB yang dikaji dan varietas pembanding menunjukkan data yang
bervariasi. Hal ini menunjukka variasi dari sifat genetis masing-masing varietas dalam
berinteraksi dengan lingkungan dimana varietas tersebut dibudidayakan. Hal yang sama
juga dikemukakan oleh Aribawa et al. (2013) yang mendapatkan komponen
pertumbuhan dari beberapa varietas yang dikaji dengan varietas pembanding yang sama
di Subak Gede, Tabanan Bali menunjukkan data yang bervariasi juga.
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Jumlah gabah isi per malai merupakan salah satu komponen hasil yang
menentukan tingkat produktivitas suatu varietas atau galur harapan padi. Hasil analisis
korelasi umumya menunjukkan adanya korelasi yang positif antara jumlah gabah isi per
malai dengan tingkat hasil gabah kering giling yang diperoleh (Kamandalu dan
Suastika, 2007). Dari data di atas pada Tabel 3, terlihat jumlah gabah isi terbanyak
dihasilkan oleh VUB Inpari 6, demikian juga halnya dengan jumlah gabah hampa per
malai, jumlah gabah hampa terbanyak dihasilkan oleh VUB Inpari 6 juga. Untuk
potensi hasil tertinggi dalam bentuk gabah kering panen per hektar yang tertinggi
dihasilkan oleh VUB Inpari 6, yaitu 10,00 ton GKP/Ha. Tingginya potensi hasil VUB
Inpari 6 di atas, didukung komponen pertumbuhan dan komponen hasil seperti jumlah
anakan produktif, jumlah gabah isi per malai yang lebih baik dan lebih tinggi bila
dibandingkan dengan VUB Inpari lainnya dan VUB pembanding.
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil kajian yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan
diantaranya :
• Perlakuan yang dicoba berpengaruh nyata terhadap seluruh parameter tanaman
yang diamati.
• Hasil padi tertinggi dihasilkan oleh VUB Inpari 6, yaitu 10,00 ton GKP/ha.
• Terdapat dua VUB Inpari, yaitu Inpari 19 dan Inpari 24 yang produktivitasnya
melebihi varietas yang umumnya ditanam petani, yaitu varietas Ciherang
• Untuk melihat kestabilan VUB Inpari ini, maka perlu dilakukan uji adaptasi
lanjutan pada musim tanam yang berbeda pada agroekosistem yang sama atau
agrosistem-agroekosistem lainnya.
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Fenologi Pembungaan Jarak Pagar (Jatropha curcas L.) Genotipe Unggul
Nusa Tenggara Barat Pada Kondisi Agroklimat di Lombok Utara
Bambang Budi Santoso* dan IGM Arya Parwata** Pusat Kajian Pertanian Energi Energy Farming Centre, Fakultas Pertanian UNRAM, NTB, INDONESIA
*bambang.bs@unram.ac.id **aryapar@yahoo.com.au

ABSTRAK
Pembungaan merupakan tahapan penting di dalam memproduksi biji pada budidaya
tanamanjarak pagar. Pengamatan secara langsung dilakukan terhadap inisiasi tunas,
inisiasi bunga, dan mekarnya bunga jantan dan betina pada 50 infloresen (malai bunga)
pada tanamannya yang telah ditandai (3-5 infloresen per pohon) pada siklus produksi
musim hujan (Januari-Mei 2015). Sebanyak 50 infloresen lainnya dibawa ke
laboratorium untuk mengamati morfologi bunga, penghitungan jumlah bunga, dan
karakterisasi bunga. Sejumlah 20 infloresen pada tanaman lainnya ditandai untuk
diamati anther dehiscence and stigma receptivity secara visual menggunakan lensa
tangan pada interval setiap jam mulai dari pukul 06.00. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa, tidak ada beda nyata pada sebagian besar variable pembungaan di antara dua
genotype unggul NTB (IP-1 NTB dan IP-2 NTB). Tipe bunga berumah satu, bunga
jantan dan betina ditemukan secara terpisah pada infloresen yang sama. Bunga jantan
berkembang lebih awal daripada bunga betina. Bunga jantan mekar sekitar 20-23 hari
dari sejak terbentuk dan bunga betina sekitar 22-25 hari. Puncak mekar bunga jantan
pada jam 07.00-09.00 jam dan bunga betina jam 08.00-09.00. Keberadaan serbuk sari
terjadi pada jam 07.00-09.00, sedangkan kesiapan putik diserbuki antara jam 08.0011.30. Pola kematangan bunga atau mekar bunga antara bunga jantan dan bunga
betina terjadi pada waktu yang berbeda, sehingga dapat mempengaruhi aliran pollen,
pola perkawinan, tingkat keberhasilan penyerbukan dan kemudian pembentukan biji.
Kata Kunci: anther, infloresen, mekar, pola perkawinan, stigma
ABSTRACK
Flowering is an important step in producing seeds of Jatropha curcas cultivation.
Direct observationsmade to the initiation of flower bud, flower initiation and
flowering of male and female flowers on the50 inflorescense (panicles) at the plants
marked (3-5 inflorescense per tree) during production cycle of the rainy season
(January-May 2015). Others 50 Inflorescenses for laboratory observation of flowers
morphology, counting on flowers number, and flowers characterization. Some of 20
inflorescenses other plants marked for observation of anther dehiscence and stigma
receptivity visually using a hand lens at intervals of every hour from 06.00. The
results showed that, there was no significant difference in most variable flowering
between two superior genotypes NTB (IP-1 and IP-2 NTB NTB). Flower type was
monoecious, male and female flowers are found separately at the same inflorescense.
Male flowers developed earlier than female flowers. Male flowers are blooming
about 20-23 days about 22-25 days for female flowers. Bloom peak of male flowers
at hour of 7:00 to 9:00 a.m. and at hour of 8:00 to 9:00 a.m. for female flowers. The
existence of pollen occurred at hour 07:00 to 09:00 a.m., while the pistils pollinated
readiness between the hours of 8:00 to 11:30 a.m. Maturity pattern of flowers or
flower blooms between male flowers and female flowers occur at different times, so it
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

70

can affect the flow of pollen, pollination patterns, the success of pollination rate, and
then seed formation.
Keywords: anthera, bloom, inflorescense, pollination atterns, stigma.
LATAR BELAKANG
Saat ini, ketidakcukupan sumber daya energi karena permintaan yang tinggi
untuk transportasi dan industri mengarah ke krisis energi global. Tren kenaikan
permintaan energi terus dan diperkirakan akan meningkat 1,5 kali lipat di seluruh
dunia dan hampir dua kali lipat di Asia pada tahun 2035 (Matsuo et al., 2013).
Pada tingkat pemanfaatan bahan bakar fosil seperti sekarang ini, minyak dan gas akan
habis pada 2050 (British Petroleum, 2010). Sumber energi tambahan dan alternatif
merupakan kebutuhan yang mendesak, maka telah membawa para peneliti untuk
menemukan sumber bahan bakar terbarukan terutama berbasis tanaman sebagai
sumber alternatif dalam rangka menghadapi krisis energi. Jatropha curcas L.
dianggap sebagai sumber biodiesel yang paling potensial pada daerah tropik dan
sub-tropik karena toleransi kekeringan dan bukan merupakan minyak pangan.
Saat ini di Indonesia, Jatropha curcas L. merupakan sumber energi yang
menarik sebagai sumber biofuel, dan telah dibudidayakan di seluruh negeri dengan
dukungan dari pemerintah Indonesia. Selain itu juga, tanaman ini mudah
dibudidayakan pada kondisi iklim Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat
(pulau
Lombok dan
Sumbawa). Namun keterbatasan utama
dalam
mengusahakan tanaman ini adalah kurang tersedia varietas unggul yang memiliki
kandungan minyak dan potensi hasil biji tinggi (Surwenshi et al. 2011). Oleh karena
itu, untuk membuat produksi tanaman ini bernilai ekonomi dan berkelanjutan,
perbaikan genetik pada aspek produksi biji dan minyak sangat diperlukan Henning
(2008). Menurut Makkar et al. (1997) bagian penghasil minyak yang paling penting
adalah kernel biji yang mengandung 40-60% (b/b) minyak non-edible. Minyak
setidakknya mengandung 21% asam lemak jenuh dan 79% asam lemak tak jenuh
(Gubitz et al., 1999). Untuk mengkomersilkan jarak pagar, potensi hasil harus
mencapai 4-5 t/ha per tahun (sekitar 2,0 kg/tanaman per panen) (Heller, 1996).
Upaya untuk perbaikan genetik dari Jatropha curcas L., terutama genotipe
Nusa Tenggara Barat, telah dilakukan seleksi massa berulang yang menghasilkan
genotipe unggul yaitu Improved Population (IP-1 dan IP-2 NTB) yang memiliki
potensi hasil lebih tinggi dari populasi genotipe awal (liar). Namun, variasi dalam
jumlah buah yang dipanen per malai antara tanaman dan dalam tanaman masih
ditemukan cukup tinggi. Itu karena fenomena kegagalan penyerbukan atau bunga
gagal menjadi buah dan juga gugurnya buah selama pertumbuhan dan
perkembangannya, dan juga dapat disebabkan oleh kesuburan tanah tidak merata dan
seimbang. Oleh karena itu, fenologi pembungaan tanaman ini harus dipelajari untuk
memperoleh informasi sebagai dasar tindakan budidaya (terutama memperoleh biji)
yang lebih menguntungkan dan pada saat yang sama sebagai dasar untuk
mengembangkan varietas unggul melalui program pemuliaan.
Informasi mengenai waktu rentang berbunga, perilaku fenologi, dan pola
tahapan bunga mekar merupakan prasyarat untuk penanaman (teknik budidaya) dan
strategi pengembangan pemuliaan (Kaur et al. 2011) dan juga untuk peningkatan
terbentuknya buah (fruit set) . Dengan demikian, peningkatan jumlah bunga betina
tampaknya penting untuk peningkatan hasil biji jarak pagar. Studi tentang ekologi
polinasi dan perilaku pembuahan dari Jatropha curcas dilaporkan bersifat berumah
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satu dan protandrous (Raju dan Ezradanam, 2002). Parthiban et al. (2009) melaporkan
bahwa pembungaan Jatropha curcas tergantung pada lokasi dan kondisi iklim. Hal
itu juga menunjukkan bahwa jumlah bunga per tanaman secara signifikan berkorelasi
dengan jumlah buah per tanaman dan juga rasio bunga jantan-betina. Studi
penyerbukan juga menunjukkan bahwa rasio bunga jantan-betina adalah 29:1,
kedua jenis kelamin bunga membuka serentak, sistem seksual bersifat geitonogamy
dan xenogamy dan juga penyerbukan oleh lebah, semut, thrips dan lalat. Artikel ini
menguraikan studi yang bertujuan untuk memahami fenologi pembungaan pada
genotipe populasi unggul (Improved Population) jarak pagar yang tumbuh di Lombok
Utara.
BAHAN DAN METODE
Bahan Tanaman dan Kondisi Lokasi
Penelitian
Tegakan tanaman pada penelitian ini merupakan tanaman Jatropha curcas dari
populasi genotipe unggul (terperbaiki) Nusa Tenggara Barat yaitu IP-1 NTB dan IP-2
NTB masing-masing berumur tiga dan dua tahun yang tumbuh di stasiun penelitian
lapangan di Amor-Amor Desa, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, NTB berada di
8O16'15.02 ''S 116O17'34.02''T elev 120 m. Observasi lapangan selama periode
reproduksi pada musim hujan hingga awal musim kemarau (Januari-Juli 2015).
Tipe tanah Entisol lempung berpasir, terdiri dari pasir (69%), lumpur (25%),
dan tanah liat (5%), dengan 1,8% karbon organik, 0,2% N total, pH 5,9-6,3, dan
kapasitas tukar kation tanah 7,2-10,4 cmol.kg-1. Kondisi iklim selama penelitian, 723
mm curah hujan; 4 bulan hujan; 52 hari hujan; suhu udara minimum 26,1 OC; suhu
udara maksimum 35,7 OC, dan kelembaban relatif 72%.
Pemeliharaan tanaman
Perawatan tanaman dilakukan melalui tindakan budidaya seperti pupuk
diaplikasikan pada saat tanam 5.000 kg/Ha pupuk kandang (2 kg/pohon) dan 25 kg/Ha
Urea (10 g/pohon), 150 kg/Ha SP-36 (60 g/pohon), dan 30 kg/Ha KCl (12
g/pohon). Aplikasi Urea kedua (25 kg/Ha Urea (10 g/pohon) diaplikasikan satu
bulan setelah tanam. Pada usia dua dan tiga tahun, tanaman diberi 25 kg/Ha Urea (10
g/pohon), 150 kg/Ha SP-36 (60 g/pohon), dan 30 kg/Ha KCl (12 g/ pohon).
Penyiangan dilakukan di radius satu meter dari pangkal batang. Tunas-tunas tidak
produktif dipangkas secara teratur setiap dua minggu. Irigasi diterapkan seminggu
sekali hingga satu bulan setelah tanam dan setelah itu, tidak ada irigasi diterapkan,
mengandalkan curah hujan.
Pembungaan dan Biologi serta Perkembangan Bunga
Pengamatan harian dilakukan terhadap inisiasi tunas, inisiasi bunga, mekarnya
bunga jantan dan betina, inisiasi dan perkembangann buah pada 50 infloresen (malai
bunga) pada tanamannya yang telah ditandai (3-5 infloresen per pohon) pada siklus
produksi musim hujan (Januari-Mei 2015). Sebanyak 50 infloresen lainnya dibawa ke
laboratorium untuk mengamati morfologi bunga, penghitungan jumlah bunga, dan
karakterisasi bunga. Sejumlah 20 infloresen pada tanaman lainnya ditandai untuk
diamati anther dehiscence and stigma receptivity secara visual menggunakan lensa
tangan pada interval setiap jam mulai dari pukul 06.00. Kehadiran butiran tepung sari
di permukaan antera dianggap sebagai anther dehiscence, dan stigma yang tampak
mengkilat dianggap sebagai stigma receptivity, namun tapi membosankan dan
permukaan yang kering dianggap sebagai non-reseptif
Pengamatan bunga didasarkan pada perubahan morfologi makro dan tunas
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vegetatif yang diberi tanda (dilabel) dan diamati untuk perubahan perkembangan
yang terjadi hingga berakhirnya masa pembungaan atau tahap awal pembuahan
(pembentukan buah). Data variable pembungaan dianalisis untuk mendapatkan
rerata dengan standar deviasinya menggunakan program statistik Minitab-14.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembungaan (malai bunga) dari tanaman jarak pagar (Jatropha curcas)
genotype NTB (IP-1NTB dan IP-2 NTB) terjadi di setiap cabang, yaitu pada ujung
percabangan. Pertambahan panjang cabang akan terhenti dengan adanya pembentukan
bunga. Tanaman jarak pagar dalam penelitian ini bunga terbentuk di racemose dengan
pola cyme dichasial. Bunganya berkelamin tunggal, bunga jantan (Gambar 1A) dan
bunga betina (Gambar 1B) terbentuk pada infloresen (malai bunga) yang sama.
Bunga betina sebagai pusat yang dikelilingi oleh bunga jantan. Oleh karena itu, bunga
majemuk jarak pagar ini kemudian disebut cyathium (Gambar 1C). Dalam beberapa,
tempat di mana bunga betina terbentuk diganti oleh bunga jantan, namun sangat jarang
diganti dengan bunga hermaprodit. Dalamenelitian ini, beberapa infloresen, posisi
bunga betina digantikan oleh bunga jantan. Kemudian, masing-masing infloresen
tumbuh dan berkembang sejumlah 5-7 infloresen skunder dan kemudian sekitar 4-8
infloresen tersier. Ukuran infloresen yang lebih panjang dijumpai pada periode
pembungaan yang terjadi pada awal musim hujan (Gambar 1D, 1F) dibandingkan dengan
yang terjadi di akhir musim hujan (Gambar 1E, 1G)

Gambar 1. Bunga jantan (A), bunga betina (B), bunga betina (tanda panah) dikelilingi
oleh bunga jantan (C), dan infloresen yang berkembang pada awal (D, F) dan akhir
(E, G) musim hujan.
Bunga jarak pagar genotipe unggul NTB (IP-1 NTB dan IP-2 NTB) berwarna
hijau pucat. Bunga kedua genotype unggul tersebut memiliki 5 petal, 5 gland, dan
5 sepal. Bunga jantan memiliki 10 benang sari yang diatur dalam dua tingkatan
masing-masing lima, sementara bunga betina memiliki satu ovarium dengan ujung
stigma terbelah tiga lobed dan dikelilingi oleh 5 nektarin, dan 3 style (Tabel 1).
Ukuran bunga jantan lebih kecil daripada bunga betina baik pada
panjang
maupun diameternya. Panjang dan diameter bunga jantan adalah 1,19 ± 0,1 cm dan
0,68 ± 0,13 cm untuk IP-1 NTB; 1.12 ± 0.12 cm dan 0,64 ± 0,12 cm untuk IP-2
NTB. Sedangkan bunga betina adalah 1,43 ± 0,10 cm dan 0,98 ± 0,10 cm untuk IP-1
NTB; 1.15 ± 0.09 cm dan 0,97 ± 0,12 cm untuk IP-2 NTB (Tabel 2).
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Tabel 1. Komponen bunga jantan dan betina dari bunga jarak pagar
genotype unggul NTB
Bunga jantan ♂

Bunga betina ♀

Komponen IP-1 NTB IP-2 NTB Komponen IP-1 NTB
Stamen
Petal
Gland
Sepal

10
5
5
5

10
5
5
5

Ovary
Stylus
Petal
Gland
Sepal

1
3
5
5
5

IP-2 NTB
1
3
5
5
5

Pengamatan pada pembungaan jarak pagar genotipe unggul NTB (IP-1
NTB dan IP-2 NTB) yang tumbuh dan berkembang pada kondisi iklim Lombok
Utara menunjukkan bahwa dalam infloresen yang sama (satu infloresen) terdapat
bunga jantan yang jumlahnya bervariasi, 133,02 ± 42,07 untuk IP-1
NTB dan 136,72 ± 41,92 untuk IP-2 NTB. Kedua genotype unggul tersebut, tidak
berbeda secara signifikan. Namun, jumlah bunga betina lebih sedikit dan ada beda
nyata antara IP-1 NTB (16,20 ±
5,23) dan IP-2 NTB (18,64 ± 5,00). Rasio bunga jantan/betina tidak berbeda nyata
antara IP-1 NTB (8.73 ± 3.67) dan IP-2 NTB (8.63 ± 3.17) (Tabel 2). Dalam
penelitian ini juga dijumpai bunga hermaprodit namun jumlahnya jauh lebih
rendah, 0,9 ± 1,27 untuk IP-1 NTB dan 0,7 ± 0,91 untuk IP-2 NTB.
Oleh karena itu, baik genotype unggul IP-1 NTB dan IP-2 NTB memiliki
jumlah bunga betina yang lebih tinggi (133 dan 137) dibandingkan bunga betina (16
dan 19), dan sangat langka bunga hermaprodit. Raju dan Ezradanam (2002)
melaporkan, bahwa dalam satu infloresen dijumpai 1-5 bunga betina dan 25-93 bunga
jantan, dengan rata-rata rasio jantan-betina sebesar 29:1. Terkait dengan bunga
hermaprodit, Juhasz et al. (2009) tidak menemukan bunga hermafrodit pada
Jatropha curcas di North Minas Gerais. Kehadiran bunga hermaprodit dan
keragaman nilai rasio bunga jantan-betina berhubungan dengan faktor genetik
dan lingkungan (Bhattacharya et al., 2005).
Pengamatan pada pembungaan jarak pagar genotype unggul pada kondisi
iklim Lombok Utara menunjukkan bahwa dalam satu infloresen, bunga jantan
membuka dua sampai tiga hari lebih awal dari bunga betina (Tabel 3). Ini juga
diamati oleh Raju dan Ezradanam (2002), Chang-Wei et al. (2007), dan Noor
Camelia et al. (2012) bahwa, bunga jantan dibuka sebelum bunga betina, tapi
tidak demikian halnya oleh penulis lain, yang melaporkan sebaliknya, bahwa bunga
betina membuka sebelum bunga jantan (Saturnino et al. (2005) dan Juhasz et al.
(2009) .
Pengamatan intensif yang dilakukan terhadap bunga pada tanaman di
lapang menunjukkan bahwa periode bunga mekar bunga jantan terjadi sebelumnya
dan lebih lama (07.00-09.00 jam) dari bunga betina (08.00-09.00 jam) (Tabel 2).
Bunga jantan mulai membuka setelah jam 06.30 dan puncak pembukaan bunga jantan
adalah pada pukul 07.30-08.00. Bunga betina mekar terjadi kemudian setelah bunga
jantan. Pembungaan pada pukul 08.00-09.00, dan mencapai jumlah puncak terjadi
pada kisaran jam 08.30. Keberadaan anter di sekitar infloresen (anthera dehiscence)
diamati antara jam 07.00-09.00. Kesiapan stigma diserbuki atau stigma menjadi
reseptif antara pukul 08.00-11.30 jam (Tabel 3). Penelitian sebelumnya melaporkan
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bahwa bunga jantan mekar antara jam 06.00-07.00 dan bunga betina jam 07.00-08.00
(Kaur et al., 2011), antara jam 07.30-08.30 (Dhillon et al., 2006), dan antara jam
05.30-06.30 (Raju dan Ezradanam, 2002).
Tabel 2. Karakter fisik bunga, jumlah bunga betina dan bunga jantan
jarak pagar genotype unggul NTB

Karakter
Panjang (cm)
Minimum
Makimum
Diameter (cm)
Minimum
Makimum
Jumlah bunga
Minimum
Makimum

Bunga jantan ♂
IP-1 NTB
IP-2 NTB
1,19±0,10
1,12±0,12
1,00
0,90
1,40
1,40
0,68±0,13
0,64±0,12
0,50
0,50
1,00
0,90
133,02±42,0 136,72±41,9
7 67,00
2 86,00
221,00
219,00

T-test
NS
NS
NS

Bunga betina ♀
IP-1 NTB IP-2 NTB T-test
1,43±0,10 1,15±0,09
NS
1,20
1,19
1,70
1,75
0,98±0,10 0,97±0,12
NS
0,80
0,79
1,10
1,12
16,20±5,2 18,64±5,0
S
8,00
9,00
3
0
25,00
26,00

IP-1 NTB
IP-2 NTB
8,73±3,67
8,63±3,17
NS
3,80
4,20
24,60
22,70
Keterangan : ± = standard error, S = significant, NS = no significant

Rasio ♂/♀

Tabel 3. Periode mekar (anthesis), waktu anthesis, viabilitas bunga
jarak pagar genotype unggul NTB.
Male flower ♂
IP-1 NTB
IP-2 NTB
6.46±1.01
6.58±0.97
5.0
5.00
8.0
8.00
07.00–09.00
07.00–09.30
07.00–08.30
07.00–09.00

Periode anthesis1)
Minimum
(days)
Makimum
Waktu anthesis
Waktu anther
Waktu
stigma
dehiscence
Keterangan: 1) hari setelah terbentuknya infloresen
receptive

Female flower ♀
IP-1 NTB
IP-2 NTB
9.16±1.06
10.64±3.59
7.00
7.00
11.0
20.0
08.00–09.00
08.00–09.00
0
0
08.00–11.00

08.00–11.00

Pada sebuah infloresen, seluruh bunga akan habis mekar selama 5-8 days
sedangkan bunga betina selama 7-11 days untuk IP-1 NTB dan selama 7-10 days
untuk IP-2 NTB (Table 3). Sebagian besar (peak time) bunga jantan mekar pada hari
ke 3-4, sedangkan bunga betina pada hari ke 2-3. Penelitian ini tidak sejalan dengan
apa yang ditemukan oleh Noor-Camellia et al. (2012), yaitu bahwabunga jantan
mekar 8-11 hari sedangkan bunga betina mekar 3-4 hari. Terdapat kondisi bahwa
dalam satu infloresen akan tidak ada sumber pollen bagi terjadinya penyerbukan
sehingga memerlukan sumber pollen sumber pollen dari inflorescense lain ataupun
tanaman lain. Ini berarti bahwa, pada jarak pagar genotype unggul NTB
memungkinkan terjadikan penyerbukan silang.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

75

Gambar 2. Perkembangan bunga jarak pagar genotype unggul NTB (IP-1 NTB
and IP-2 NTB).Tahap inisiasi (A), tahap perkembangan kuncup bunga (B-C),
tahap mekar (D-E), dan tahap senesen dan gugur (F).
Gambar 2 menunjukkan perkembangan bunga jarak pagar genotie unggul
NTP pada kondisi iklim Lombok Utara. Beberapa jumlah kuncup bunga sudah dapat
dilihat ketika tangkai infloresen telah berkisar 0,3-0,5 cm panjangnya, dan mahkota
(corolla) bunga masih ditutup, kuncup bunga panjangnya sekitar 5-7 mm, warna
kuncup bunga hijau (Gambar 2A), pada saat mulai mekar terjadi perubahan warna
menjadi hijau kekuningan. Jumlah bunga lebih dari 150-155 kuncup tiap infloresen
(Gambar B- C). Kuntum bunga jantan dan bunga betina sudah dapat ditandai. Fase AC terjadi sekitar 10-12 hari. Selama fase bunga mekar, organ bunga seperti sepal,
kelopak, benang sari, dan putik dapat dilihat, diameter bunga antara 0,5-1 cm,
berwarna hijau kekuningan, daun sekitar bunga tidak ada lagi, jumlah bunga (jantan
dan betina) bervariasi antara 45-155 tiap infloresen. Fase tersebut berkisar 14-20 hari
(Gambar 2D-E). Semua organ bunga jantan mengering dan kemudian gugur,
sedangkan bunga betina dan hermaprodit hanya mahkota yang mengering. Ovarium
pada bunga betina dan hermaprodit mulai tumbuh dan akan berkembang menjadi
buah. Fase tersebut berkisar 7-8 hari (Gambar 2F) sampai buah yang sangat kecil
terlihat (Gambar 2G). Secara singkat, perkembangan bunga berlangsung sekitar 20
hari (bunga jantan) dan 22 hari (bunga betina) untuk menyelesaikan siklus dari
kuncup bunga hingga bunga mekar.
Hasil penelitian ini sesuai dengan Noor-Camellia et al. (2012), bahwa
kelangsungan pembungaan dan adanya perbedaan periode mekar bunga jantan dan
bunga betina merupakan faktor yang
menyebabkan
lebarnya
periode
perkembangan buah. Oleh karena itu, kendala utama dalam budidaya jarak pagar
terutama genotipe unggul IP-1 NTB dan IP-2 NTB di Lombok Utara adalah
persentase yang cukup rendah pada fruit set buah dari jumlah bunga betina dan
hermaprodit yang cukup tinggi. Namun pada penelitian ini diperoleh fakta bahwa
peningkatan fruit set tetap dapat dilakukan melalui tindakan agronomi. Untuk
meningkatkan fruit set dapat melalui aplikasi zat pengatur tumbuh. Penggunaan zat
pengatur tumbuh dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah bunga betina,
harmonisasi waktu bunga mekar, atau untuk meningkatkan keberhasilan
penyerbukan dan pembuahan, dan juga untuk mencegah gugurnya bunga dan buah
selama pertumbuhan dan perkembangannya. Sejauh mana keberhasilan penggunaan
zat pengatur tumbuh memerlukan perhatian dan penelitian lebih lanjut untuk
mendorong hasil (biji) yang tinggi dari budidaya jarak pagar. Seperti yang dikatakan
Liu et al. (2006) bahwa studi fenologi pembungaan suatu tanaman tidak hanya
bermanfaat untuk konservasi spesies dan pengelolaan sumber daya genetik, tetapi
juga untuk memberikan informasi untuk penetapkan tindakan manajemen bercocok
tanam yang baik dan tepat, sehingga peningkatan hasil yang diharapkan akan
dicapain.
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KESIMPULAN
Tidak ada beda nyata pada sebagian besar variable pembungaan di antara IP-1
NTB dan IP-2 NTB, yaitu tipe berumah satu, bunga jantan dan betina yang
ditemukan secara terpisah pada infloresen yang sama. Bunga jantan berkembang lebih
awal daripada bunga betina. Bunga jantan mekar sekitar 20-23 hari dari sejak
terbentuk (dapat dilihat), sedangkan bunga betina sekitar 22-25 hari. Puncak mekar
bunga jantan pada jam 07.00-09.00 jam sedangkan bunga betina pada jam 08.0009.00. Keberadaan serbuk sari (anter dehiscence) terjadi pada 07.00-09.00 jam,
sedangkan kesiapan putik diserbuki (stigma receptive) dimulai sejak mekar bunga
yaitu antara jam 08.00-11.30. Jadi, pola kematangan bunga atau mekar bunga antara
bunga jantan dan bunga betina terjadi pada waktu yang berbeda, sehingga dapat
mempengaruhi aliran pollen (serbuksari), pola perkawinan, tingkat keberhasilan
penyerbukan dan kemudian pembentukan biji.
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ABSTRAK
Perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global mengakibatkan hadirnya
cekaman-cekaman lingkungan yang berpengaruh terhadappertumbuhan dan hasil
tanaman. Ketersediaan padi gpgo genjah yang berdaya hasil tinggi diharapkan mampu
berkontribusi nyata bagi perbaikan produktivitas untuk ketahanan pangan. Padi gogo
genjah berdaya hasil tinggi dapat meningkatkan frekuensi tanam dan indeks panen padi
di lahan kering selama musim hujan. Seleksi umur genjah padi dilakukan berdasarkan
marka morfologi, fisiologi, dan marka molekuler. DNA Mikrosatelit digunakan untuk
mempelajari karekter molekuler galur-galur F7 padi gogo genjah berdaya hasil tinggi
hasil persilangan Silugonggo dan G39, mengetahui primer yang efektif digunakan
dalam identifikasi karakter genjah, serta mengetahui galur-galur F7 yang potensial
dikembangkan lebih lanjut sebagai galur harapan padi gogo genjah berdaya hasil tinggi.
Penelitian berlangsung pada bulan Februari 2015, bertempat di Laboratorium Pemuliaan
Tanaman dan Bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman. Materi
penelitian berupa 14 genotip padi gogo, yaitu G50-3-1-2,G50-4-3-2, G50-1-2-3, G50-24-4, G50-3-3-2, G50-5-3-2, G69-1-2-3, G69-2-4-4, dan 6 varietas/galur pembanding:
Inpago Unsoed 1, G39 (daya hasil tinggi), Silugonggo, Situpatenggang (umur genjah),
Amdale dan Duyung (umur dalam) yang diidentifikasi menggunakan 12 pasang primer
DNA mikrosatelit. Identifikasi kegenjahan menggunakan DNA mikrosatelit
menggunakan pasangan primer RM223 dan RM 225 primer menunjukkan bahwa galur
G50-3-1-2, G50-4-3-2, G50-1-2-3, G50-2-4 -4, G50-3 -3-2, G50-5-3-2, G69-1-2-3, dan
G69-2-4-4 secara genetis memiliki karakter genjah. Berdasarkan identifikasi molekuler
dan pengujian secara morfologis khususnya terhadap umur panen dan hasil tanaman,
galur G50-3-1-2, G50-1-2-3, G50-5-3-2, dan G69-2-4-4 dapat dievaluasi lebih lanjut
untuk menghasilkan varietas padi gogo genjah daya hasil tinggi dalam upaya
meningkatkan produksi padi di lahan kering menghadapi perubahan iklim global.

ABSTRACT
Climate change due to global warming causes various environmental stresses to plant
growth and production. The availability of early maturity and high yield upland rice
variety is expected to contribute significantly to the improvement of upland productivity
for food security. Early maturity and high yield upland rice variety could increase the
frequency of rice planting in upland during the rainy season through multiplying rice
harvest in upland. Selecting early maturing lines could be conducted by using
morphological indicator and molecular marker assisted selection. DNA microsatellite
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markers (Simple Sequence Repeat/SSR) is used to study molecular characters of F7
early-maturing upland rice lines derived through Silugonggo x G39 hybridization, to
study specific and effective primers in selection of F7 early-maturing upland rice lines,
and to determine early maturing and high yielding upland rice lines for the next
selection. This research were conducted on February 2015 at Laboratory of Plant
Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Jenderal Soedirman University,
Purwokerto, Central Java, Indonesia. This research was used 14 upland rice genotypes
(G50-3-1-2,G50-4-3-2, G50-1-2-3, G50-2-4-4, G50-3-3-2, G50-5-3-2, G69-1-2-3, G692-4-4, Inpago Unsoed 1, G39, Silugonggo, Situpatenggang, Amdale and Duyung within
12 pairs of microsatellite primers. Microsatellite DNA molecular identification of F7
lines using RM223 and RM 225 primers shows that G50-3-1-2, G50-4-3-2, G50-1-2-3,
G50-2-4 -4, G50-3-3-2, G50-5-3-2, G69-1-2-3, and G69-2-4-4 the lines could be
genetically having early maturity character. Combining with the result of agronomic
preliminary test on yield potential and genetically having early maturity QTL, RM223
and RM 225 effectively identify early maturity trait, four upland rice lines G50-3-1-2,
G50-1-2-3, G50-5-3-2, and G69-2-4-4 could be resumed at the next selection stage to
obtain a new early maturing and high yield upland rice varieties to increase rice
production faced global climate change.
Keywords: upland rice, early maturity, yield, quality of yields, selection
LATAR BELAKANG
Perubahan iklim akibat pemanasan global menyebabkan berbagai cekaman
lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Cekaman
lingkungan membatasi produksi padi, mempengaruhi ketersediaan bahan pangan bagi
sekitar 30% dari 700 juta orang miskin di Asia yang tergantung pada lahan tadah hujan.
Cekaman lingkungan abiotic yang disebabkan oleh perubahan iklim global ini dapat
berupa kekeringan, banjir, meningkatnya tingkat salinitas, kemasaman tanah, kadar Al,
Fe yang tinggi di dalam tanah dan lain sebagainya. Program pemuliaan perlu
mengembangkan varietas padi yang dapat hidup pada lingkungan dengan berbagai
cekaman abiotik yang ekstrem.
Perakitan varietas unggul baru padi yang tahan terhadap berbagai kondisi
cekaman yang hadir sebagai dampak perubahan iklim global adalah salah satu upaya
penting bersama dengan peningkatan daya dukung lingkungan. Ketahanan terhadap
kekeringan (Babu, 2010; Jagadish et al. 2007;. Kumar et al, 2014), genangan, suhu
tinggi (Shah et al. 2011;. Scafaro et al. 2010;. Jagadish et al. 2007 ; Buu et al. 2013),
suhu rendah (Neelima et al. 2015; Pan et al. 2015; Zhang et al. 2014), dan angin
merupakan karakter yang diperlukan pada perakitan varietas unggul baru padi yang
memiliki mekanisme ketahanan terhadap berbagai cekaman lingkungan.
Mekanisme ketahanan terhadap stres lingkungan abiotik dapat terbangun oleh
mekanisme escape, mekanisme penghindaran (avoidance), dan mekanisme toleransi
(tolerance). Ketiga jenis mekanisme ini dapat diperoleh melalui beberapa karakter
morfologi, fisiologi dan biokimia (Sarker et al., 2013; Garg et al., 2002, Bulan et al.,
1995) yang membangun ketahanan terhadap kondisi sub-optimal lingkungan. Salah satu
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mekanisme yang potensial dalam menghadapi berbagai cekaman abiotik adalah escape
mechanism, di mana tanaman mempercepat siklus hidupnya untuk melarikan diri dari
cekaman lingkungan. Umur panen yang pendek, atau kegenjahan merupakan salah satu
karakter kunci dalam perbaikan varietas padi yang potensial dikembangkan untuk
mempertahankan dan meningkatkan produksi padi menghadapi perubahan iklim global.
Inisiasi perakitan padi gogo berdaya hasil tinggi dan berumur genjah telah
dilakukan di Laboratorium pemuliaan tanaman dan Bioteknologi (Susanti et al.,2013)
melalui persilangan antara varietas padi Silugonggo dan G-39. Perakitan varietas padi
genjah berdaya hasil tinggi diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan produksi
padi di lahan sub-optimal yang terkena dampak perubahan iklim. Kegenjahan
merupakan karakter penting untuk meningkatkan intensitas tanam dan indeks panen
yang dapat diperhatikan dalam program pemuliaan tanaman (Martin et al 2008;.
Khodadadi et al, 2011). Silugonggo merupakan varietas padi yang disukai petani karena
berumur genjah, adaptif dan tingkat produksinya relatif stabil. Sedangkan G-39
merupakan galur harapan padi gogo yang memiliki daya hasil tinggi, aromatik dan
tekstur nasi yang pulen.
Hasil persilangan Silugonggo dan G-39 pada generasi F6 menghasilkan galur
harapan varietas padi gogo sesuai dengan tujuan awal. Seluruh galur F6 hasil
persilangan setelah dilakukan seleksi dan uji daya hasil, diketahui sebanyak 8 galur
memiliki umur sangat genjah yaitu berkisar antara 93-98 hst. Galur tesebut yaitu galur
G50-3-1-2, G50-4-3-2, G50-1-2-3, G50-2-4-4, G50-3-3-2, G50-5-3-2, G69-1-2-3, dan
G69-2-4-4 (Susanti et al., 2013). Keunggulan sifat tersebut merupakan hasil
pengamatan berdasarkan karakter agronomik dan perlu dilakukan seleksi lanjutan pada
generasi F7 berdasarkan karakter genetik umur berbunga (headingdate) secara
molekuler. Hal senada dilaporkan Sobrizal (2008), umur berbunga yang ditandai dengan
keluarnya malai pertama berkorelasi positif dengan umur panen, artinya semakin dalam
umur berbunga semakin dalam pula umur panen, sehingga umur berbunga dapat
digunakan sebagai penciri umur panen.
Identifikasi dini karakter-karaker penting dapat mengefisienkan pelaksanaan
seleksi pada program pemuliaan tanaman. Beberapa metode untuk identifikasi dini
kegenjahan pada padi telah dikembangkan, diantaranya menggunakan marka molekuler.
Salah satu marka molekuler yang efektif digunakan dalam identifikasi karakterkarakter penting pada padi adalah marka DNA Mikrosatelit atau Simple Sequence
Repeat (SSR). Pengujian secara genetik terhadap sifat genjah dan daya hasil tinggi pada
galur tesebut sangat dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa sifat tersebut terbukti ada
secara genetik. Hal tersebut akan mendukung hasil pengamatan keragaan agronomik
dan daya hasil galur harapan varietas padi gogo selama ini. Penelitian bertujuan
mempelajari karekter molekuler galur-galur F7 padi gogo genjah berdaya hasil tinggi
hasil persilangan Silugonggo dan G39 berdasarkan DNA mikrosatelit, mengetahui
primer yang efektif digunakan dalam identifikasi karakter genjah, serta mengetahui
galur-galur F7 yang potensial dikembangkan lebih lanjut sebagai galur harapan padi
gogo genjah berdaya hasil tinggi.
BAHAN DAN METODA
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Materi penelitian yang digunakan adalah daun hasil persemaian 14 hari galurgalur F7 padi gogo yang digunakan di antaranya: G50-3-1-2,G50-4-3-2, G50-1-2-3,
G50-2-4-4, G50-3-3-2, G50-5-3-2, G69-1-2-3, G69-2-4-4, dan 6 varietas/galur
pembanding: Inpago Unsoed 1, G39 (daya hasil tinggi), Silugonggo, Situpatenggang
(umur genjah), Amdale dan Duyung (umur dalam). Ekstraksi DNA dilakukan dengan
metode Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide (CTAB), bahan: nitrogen cair; CTAB
buffer; TE buffer; 1 M Tris HCl pH 8; 0,5 M EDTA; 5 M NaCl; 7,5 M ammonium
asetat; isopropanol; ethanol 75 %; ethanol 95 %; Polyvinylpirrolydone (PVP); βMercaptoethanol; klorofom; double destilated-H2O. Hasil isolasi DNA diuji kualitas
menggunakan elektroforesis dengan DNA ladder 100 bp sebagai standar.
Amplifikasi PCR DNA mikrosatelit dilakukan menggunakan mesin thermocycler
(Applied Biosystems-2720 Thermal Cycler) menggunakan reagen yang terdiri dari 0,5
mM (12 pasang) primer; 1 Unit Taq Extra Buffer; 5 mM dNTP Mix; 12,5 mM MgCl2;
1,25 U/µl Taq Extra Hot Start DNA Polymerase; double destilated-(dd)H2O. Total
volume reaksi PCR sebanyak 25 µl terdiri dari DNA template 3 µl (20ng/ µl), primer
(forward dan reverse) 1 µl, PCR mix 7,2 µl, dan (dd)H2O 13,8 µl. Primer yang
digunakan adalah RM132, RM156, RM223, RM225, RM241, RM342B, RM426,
RM444, RM515, RM519, RM8264, GBR3002. DNA hasil amplifikasi dielektroforesis
pada gel agarosa 2 % yang mengandung 1 µl Etidium Bromida bersama DNA ladder
100 bp sebagai standar. Visualisasi DNA dilakukan menggunakan UV transiluminator
GelDoc-it.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Polimorfisme dalam identifikasi karekter secara genetik sangat penting diketahui
untuk melihat variasi keragaman genetik. Primer DNA mikrosatelit yang digunakan
dalam amplifikasi DNA sebanyak 12 primer. Dihasilkan pola pita polimorfik dari
penggunaan 8 primer yaitu RM223, RM225, RM342B, RM426, RM444, RM515,
RM8264, dan GBR3002.
Pola pita DNA hasil PCR menggunakan pasangan primer RM 515 (gambar 1)
menghasilkan pola pita polimorfik. Pola pita yang dihasilkan pada kolom nomor 13
berupa satu pita merupakan pita DNA dari varietas cek umur dalam (Amdale),
sedangkan pada kolom nomor 11 merupakan pita DNA dari varietas cek umur
pendek/genjah (Situpatenggang). Galur-galur yang diuji (G50 3-3-2 - G 50 4-3-2) yang
memiliki umur panen antara 90 – 97 hari setelah tanam menunjukkan 2 pita, sedangkan
Inpago Unsoed 1 yang berumur 110 hari, G39 yang memiliki umur panen sekitar 120
hari dan Duyung yang berumur sangat dalam (210 hari) hanya menunjukkan satu pita..
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Gambar 1. Hasil analisis DNA mikrosatelit menggunakan primer RM 515
Keterangan

M = 100 bp DNA ladder; 1 = G50-3-1-2; 2 = G50-4-3-2; 3 = G50-1-2-3;
4 = G50-2-4-4; 5 = G50-3-3-2; 6 = G50-3-5-2; 7 = G69-1-2-3; 8 = G692-4-4; 9 = Inpago UNSOED 1; 10 = G-39; 11 = Situpatenggang; 12 =
Silugonggo; 13 = Amdale; 14 = Duyung

Pola pita yang teramplifikasi primer RM 515 bersifat polimorfis yang ditunjukkan
dengan adanya dua ukuran pita yang berbeda. Produk berhasil diamplifikasi dengan
ukuran <50 bp-122 bp. Galur G69-1-2-3, G69-2-4-4, dan Inpago UNSOED 1
teramplifikasi 2 alel pada ukuran 196 bp dan 211 bp. Galur G-39, varietas
Situpatenggang, Silugonggo, Amdale dan Duyung teramplifikasi 2 alel pada ukuran 211
bp dan 256 bp, sedangkan 6 genotip lainnya teramplifikasi pada ukuran 211 bp. Varietas
Situpatenggang dan Silugonggo sebagai pembanding padi umur genjah memiliki
persamaan ukuran pita DNA dengan dua varietas umur dalam yaitu Amdale dan
Duyung. Oleh karena itu, primer RM515 dapat digunakan sebagai pembeda genotip
yang dievaluasi, namun belum bersifat spesifik untuk karakterisasi kegenjahan.
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Gambar 2 . Hasil analisis DNA mikrosatelit menggunakan primer RM 426
Keterangan

M = 100 bp DNA ladder; 1 = G50-3-1-2; 2 = G50-4-3-2; 3 = G50-1-2-3;
4 = G50-2-4-4; 5 = G50-3-3-2; 6 = G50-3-5-2; 7 = G69-1-2-3; 8 = G692-4-4; 9 = Inpago UNSOED 1; 10 = G-39; 11 = Situpatenggang; 12 =
Silugonggo; 13 = Amdale; 14 = Duyung

Amplifikasi primer RM 426 juga menunjukkan pola pita polimorfis (gambar 2).
Terdapat dua ukuran pita yang berbeda. Produk berhasil diamplifikasi dengan ukuran
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180 bp-280 bp. Ukuran pita 180 bp teramplifikasi pada 9 genotip padi dan pita ukuran
280 bp teramplifikasi pada 5 genotip padi. Ukuran pita 280 bp terdiri dari 8 genotip padi
galur genjah (G50-3-1-2, G50-4-3-2, G50-1-2-3, G50-2-4-4, G50-3-3-2, G50-5-3-2,
G69-1-2-3, G69-2-4-4) dan 1 genotip padi hasil tinggi (INPAGO UNSOED 1).
Sedangkan genotip yang teramplifikasi dengan ukuran 180 bp terdiri dari 2 genotip padi
genjah (Situpatenggang dan Silugonggo), 2 genotip padi umur dalam (Amdale dan
Duyung) dan 1 genotip padi hasil tinggi (G-39).
Primer GBR3002 mengamplifikasi pita DNA varietas Varietas Silugonggo,
Amdale, Duyung, Inpago UNSOED 1, galur G50-3-1-2, G50-4-3-2, G50-1-2-3, G50-24-4, G50-3-3-2, G50-3-5-2, G69-2-4-4 pada ukuran 205 bp (gambar 3). Situpatenggang
teramplifikasi pada ukuran 290 bp. Sedangkan galur G-39 teramplifikasi pada ukuran
190 bp dan G69-1-2-3 teramplifikasi 2 alel dengan ukuran 190 bp dan 205 bp. Varietas
Silugonggo dan Situpatenggang sebagai pembanding padi umur genjah memiliki ukuran
dan pola pita DNA yang berbeda. Sedangkan varietas umur dalam, Amdale dan Duyung
teramplifikasi pada ukuran yang sama dengan Varietas Silugonggo. Oleh karena itu,
primer GBR3002 dapat digunakan sebagai pembeda genotip yang dievaluasi namun
tidak dapat menjadi primer spesifik dalam karakterisasi kegenjahan.
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Gambar 3 . Hasil analisis DNA mikrosatelit menggunakan primer GBR3002
Keterangan

M = 100 bp DNA ladder; 1 = G50-3-1-2; 2 = G50-4-3-2; 3 = G50-1-2-3;
4 = G50-2-4-4; 5 = G50-3-3-2; 6 = G50-3-5-2; 7 = G69-1-2-3; 8 = G692-4-4; 9 = Inpago UNSOED 1; 10 = G-39; 11 = Situpatenggang; 12 =
Silugonggo; 13 = Amdale; 14 = Duyung

Pola pita DNA varietas Inpago UNSOED 1, G-39, dan Situpatenggang
teramplifikasi oleh primer RM 223 pada ukuran 165 bp, sedangkan 11 genotip lainnya
teramplifikasi pada ukuran 180 bp (gambar 4). Varietas Situpatenggang dan Silugonggo
merupakan padi umur genjah sebagai varietas pembanding karakterisasi kegenjahan
teramplifikasi pada ukuran pita yang berbeda. Oleh karena itu, primer RM223 dapat
digunakan sebagai pembeda genotip yang dievaluasi namun tidak dapat menjadi primer
spesifik dalam karakterisasi kegenjahan.
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Gambar 4. Hasil amplifikasi mikrosatelit menggunakan primer RM223
Keterangan M = 100 bp DNA ladder; 1 = G50-3-1-2; 2 = G50-4-3-2; 3 = G50-1-2-3;
4 = G50-2-4-4; 5 = G50-3-3-2; 6 = G50-3-5-2; 7 = G69-1-2-3; 8 = G69-24-4; 9 = Inpago UNSOED 1; 10 = G-39; 11 = Situpatenggang; 12 =
Silugonggo; 13 = Amdale; 14 = Duyung.
Menggunakan primer RM225, pola pita DNA varietas Inpago UNSOED 1
teramplifikasi pada ukuran 145 bp dan Duyung teramplifikasi pada ukuran 135 bp,
sedangkan 12 genotip lainnya teramplifikasi pada ukuran 140 bp. Varietas Duyung
sebagai pembanding padi umur dalam memiliki perbedaan ukuran pita DNA dengan
dua varietas umur genjah yaitu Situpatenggang dan Silugonggo. Varietas Amdale yang
merupakan padi umur dalam, justru teramplifikasi pada ukuran yang sama dengan padi
umur genjah. Berdasarkan spesifikasi pola pita DNA yang teramplifikasi, galur-galur
padi gogo genjah dapat diidentifikasi oleh penggunaan primer RM 225, akan tetapi
primer tersebut belum dapat secara spesifik membedakan
bp
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Gambar 5. Hasil amplifikasi mikrosatelit menggunakan primer RM225
Keterangan M = 100 bp DNA ladder; 1 = G50-3-1-2; 2 = G50-4-3-2; 3 = G50-1-2-3;
4 = G50-2-4-4; 5 = G50-3-3-2; 6 = G50-3-5-2; 7 = G69-1-2-3; 8 = G69-24-4; 9 = Inpago UNSOED 1; 10 = G-39; 11 = Situpatenggang; 12 =
Silugonggo; 13 = Amdale; 14 = Duyung.
Identifikasi kegenjahan yang berbeda-beda pada beberapa penelitian molekuler
menunjukkan kompleksnya keberadaan sifat genjah pada padi. Diperkirakan mekanisme
pembungaan pada padi genjah dan panjang dipengaruhi banyak gen. Dadang et al.,
(2013), melaporkan bahwa fenomena tersebut menunjukkan ekspresi gen-gen Hd itu
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tidak diekspresikan oleh gen tunggal tapi merupakan hasil kerja sama beberapa gen
yang terletak di beberapa kromosom. Akan tetapi pada penelitian ini diketahui bahwa
galur-galur F7 padi gogo genjah berdaya hasil tinggi hasil persilangan Silugonggo dan
G39 secara konsisten menunjukkan pola pita yang sama pada amplifikasi dengan
pasangan primer RM 223 dan RM 225. Hal tersebut menunjukkan bahwa galur-galur
tersebut memiliki karakter genjah secara genetik. Teridentifikasinya secara genetik
karakter kegenjahan galur-galur F7 padi gogo genjah berdaya hasil tinggi hasil
persilangan tersebut, mempertimbangkan karakter agronomik dan daya hasilnya,
diperoleh bahwa galur G50-3-1-2, G50-1-2-3, G50-5-3-2, dan G69-2-4-4 dapat
dievaluasi lebih lanjut untuk menghasilkan varietas padi gogo genjah daya hasil tinggi
dalam upaya meningkatkan produksi padi di lahan kering menghadapi perubahan iklim
global.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Galur G50-3-1-2, G50-4-3-2, G50-1-2-3, G50-2-4 -4, G50-3 -3-2, G50-5-3-2,
G69-1-2-3, dan G69-2-4-4 secara genetis memiliki karakter genjah berdasarkan
identifikasi kegenjahan menggunakan DNA mikrosatelit.
2. Pasangan primer RM223 dan RM 225 cukup efektif untuk mengidentifikasi
galur-galur F7 genjah hasil persilangan Silugonggo x G 39, akan tetapi belum
dapat digunakan sebagai primer spesifik dalam karakterisasi kegenjahan secara
umum.
3. Galur G50-3-1-2, G50-1-2-3, G50-5-3-2, dan G69-2-4-4 dapat dievaluasi lebih
lanjut untuk menghasilkan varietas padi gogo genjah daya hasil tinggi dalam
upaya meningkatkan produksi padi di lahan kering menghadapi perubahan iklim
global.
Identifikasi kegenjahan pada beberapa penelitian menunjukkan kompleksnya
keberadaan sifat genjah pada padi, sehingga perlu penelitian lebih lanjut.
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PERBAIKAN PERTUMBUHAN TANAMAN PADI BERAS MERAH MELALUI
TEKNIK BUDIDAYA AEROBIK PADA BEDENG
DAN PEMUPUKAN ORGANIK
IMPROVEMENT OF RED RICE GROWTH THROUGH APPLICATION
OF AEROBIC RICE SYSTEMS ON RAISED-BEDS AND
ORGANIC FERTILIZATION
Ni Wayan Dwiani Dulur *), Nihla Farida, dan Astam Wiresyamsi
Fakultas Pertanian, Universitas Mataram
Email: dwiani_dulur@yahoo.com
ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan dua varietas/galur tanaman
padi beras merah dapat ditingkatkan dengan aplikasi pupuk organik dan penerapan
teknik budidaya secara aerobik pada bedeng jika dibandingkan dengan teknik budidaya
padi secara konvensional. Percobaan dilaksanakan di lahan milik Fakultas Pertanian
Universitas Mataram, yang berlokasi di desa Nyurlembang, kecamatan Narmada
(Lombok Barat) mulai bulan April sampai dengan September 2016, yang ditata menurut
Split Split Plot Design, dengan menguji tiga faktor perlakuan yaitu teknik budidaya padi
(T1= konvensional; T2= sistem aerobik pada bedeng), pemupukan organik dengan
Bokashi (B0= tanpa pupuk Bokashi; B1= dengan Bokashi dan pupuk N-P-K dosis
anjuran; B2= dengan Bokashi dan pupuk N-P-K setengah dosis anjuran), dan
varietas/galur padi beras merah (V1= Inpago Unram-1; V2= galur Amp-G9), dengan
tiga ulangan (blok). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya tidak ada
pengaruh interaksi yang signifikan, kecuali interaksi antara teknik budidaya padi dan
pemupukan organik terhadap laju pertumbuhan jumlah anakan, dan jumlah anakan
umur 6, 7 dan 8 minggu setelah tanam (mst). Di antara tiga faktor perlakuan, teknik
budidaya padi berpengaruh nyata terhadap semua variabel pengamatan, di mana sistem
padi aerobik meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah anakan per rumpun
serta laju pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah anakan. Karena jumlah
anakan merupakan komponen pembentuk hasil yang didukung oleh jumlah daun yang
lebih tinggi pada sistem aerobik, maka sistem padi aerobik diharapkan akan
meningkatkan hasil gabah dibandingkan dengan teknik budidaya padi konvensional
(sistem tergenang). Pemupukan organik dengan Bokashi pupuk kandang sapi juga
meningkatkan laju pembentukan jumlah anakan padi beras merah.
Kata kunci: padi aerobik, beras merah, pupuk organik, Bokashi, konvensional
ABSTRACT
The study aims to determine whether the growth of two varieties / lines of red rice can
be enhanced by organic fertilization and application of aerobic cultivation techniques
on raised beds if compared with the conventional rice cultivation technique. The
experiment was conducted on land owned by the Faculty of Agriculture, University of
Mataram, which is located in the Nyurlembang village of Narmada district (West
Lombok), from April to September 2016, arranged according to Split Split Plot Design,
examining three treatment factors, i.e. techniques of rice cultivation (T1 =
conventional; T2 = aerobic system on raised beds), organic fertilization with Bokashi
(B0 = without Bokashi compost; B1 = with Bokashi and NPK fertilizer at the
recommended dose; B2 = with Bokashi and NPK fertilizer at half the recommended
dose), and varieties/lines of red rice (V1 = Inpago Unram-1 variety; V2 = Amp-G9
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line), with three replications (blocks). The results showed that in general there were no
significant interaction effects, except the interaction between rice cultivation techniques
and organic fertilization on average growth rate (AGR) of tiller number, and tiller
number at 6, 7 and 8 weeks after planting (WAP). Among the three treatment factors,
rice cultivation techniques significantly affected all the observation variables, in which
aerobic rice systems increased plant height, leaf number and tiller number per hill, and
AGR of plant height, leaf number and tiller number. Because tiller number is the most
important yield component supported by higher leaf number on the aerobic systems,
then the aerobic rice system is expected to increase grain yield compared with the
conventional rice cultivation technique (flooded system). Organic fertilization with
Bokashi of cow manure also increased the rate of tiller formation of the red rice
varieties/lines.
Keywords: Aerobic rice system, red rice, organic fertilizer, Bokashi, conventional

LATAR BELAKANG
Padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman pangan terpenting di Indonesia
karena sebagian besar penduduk Indonesia tergantung pada beras sebagai bahan pangan
pokok sehari-hari. Bahkan menurut Nguyen (2010), beras merupakan bahan pangan
pokok bagi separuh penduduk dunia. Indonesia merupakan negara penghasil beras
terbesar ke-3 setelah China dan India (Kompas, 02-09-2015), tetapi faktanya Indonesia
masih terus mengimpor beras tiap tahun karena produksi padi dalam negeri masih
belum mampu mencukupi kebutuhan terhadap beras, sehingga harus dipenuhi lewat
impor beras (Yudha, 2016).
Belakangan ini, selain kuantitas persediaan beras, orang Indonesia sudah mulai
banyak memikirkan nilai gizi beras yang akan dikonsumsi. Ini terbukti dari
perdagangan beras merah di pasar atau supermarket, walaupun harga beras merah dapat
mencapai dua kali lipat atau lebih dari harga beras putih yang bermutu, beras merah
juga sangat laris terjual. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat telah menyadari
fungsi kesehatan yang dimiliki oleh beras merah. Warna merah pada kulit ari beras
merah disebabkan oleh adanya kandungan anthocyanin (Abdel-Aal et al., 2006), yang
merupakan anggota dari senyawa-senyawa phenolics (Fasahat et al., 2012), dan
kandungan senyawa-senyawa phenolics ini menghasilkan aktivitas antioksidan yang
tinggi pada beras merah (Fasahat et al., 2012; Anggraini et al., 2015). Dari beberapa
cultivar padi beras merah dan hitam yang ada di Sumatra Barat, Anggraini et al. (2015)
melaporkan bahwa cultivar padi beras merah dari Solok Selatan merupakan yang
terbaik, dengan aktivitas antioksidan yang tinggi, yaitu 54.2% pada konsentrasi 0.25
mg/ml, dengan total kandungan polyphenol 31.3 mg/ml, dan protein 7.9%; dan inilah
yang menyebabkan beras merah memiliki nilai gizi dan nilai kesehatan yang tinggi.
Namun demikian, sebagian besar cultivar maupun galur harapan padi beras
merah di Indonesia merupakan cultivar padi gogo, dengan produktivitas yang rata-rata
masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas
cultivar padi beras merah, baik melalui pemuliaan maupun melalui perbaikan teknik
budidaya padi. Dengan pemuliaan tanaman padi melalui persilangan dan seleksi, di
Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) telah dihasilkan kultivar “Inpago
Unram 1”, yang merupakan padi gogo, dan berbagai galur harapan padi gogo beras
merah. Namun beberapa dari galu harapan padi gogo beras merah ini, setelah diuji di
lahan basah (sistem tergenang), juga memberikan hasil gabah yang relatif tinggi,
sehingga dianggap sebagai galur padi beras merah amfibi, walaupun sebagian galur padi
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beras merah yang telah dihasilkan lebih baik ditanam sebagai padi gogo (Muliarta dan
Permatasari, 2013; Aryana dan Wangiyana, 2016).
Dengan perbaikan teknik budidaya padi, selain teknik budidaya sistem
tergenang, yang disebut sebagai teknik budidaya konvensional, belakangan telah
muncul teknik budidaya padi yang memberikan produktivitas tinggi tetapi hemat air,
yaitu teknik budidaya padi SRI (Uphoff, 2002, 2003), dan teknik budidaya padi sistem
aerobik (Prasad, 2011). Dengan menerapkan teknik budidaya SRI (System of Rice
Intensification) selama 6 tahun berturut-turut di lahan sawahnya, seorang petani di
Madagascar dilaporkan memperoleh hasil gabah 2,74 ton pada sawah seluas 13 are
(setara 21 t/ha), tetapi dengan teknik konvensional di petak-petak sebelahnya, hanya
diperoleh hasil rata-rata 2,6 t/ha (Uphoff, 2002, 2003). Pada teknik budidaya SRI, padi
diairi secara intermittent pada fase vegetatif dan digenangi tipis pada fase reproduktif
(Uphoff, 2002, 2003), sedangkan pada teknik budidaya padi sistem aerobic (aerobic
rice system), padi ditumbuhkan pada kondisi yang tidak tergenang atau tidak jenuh air
dengan pengolahan tanah tanpa melalui pelumpuran (Prasad, 2011).
Dalam artikel ini dilaporkan pengaruh positif teknik budidaya padi secara
aerobik pada bedeng dan pemupukan organik dengan Bokashi terhadap pertumbuhan
dua genotipe (varietas dan galur) padi beras merah, jika dibandingkan dengan
penerapan teknik budidaya padi secara konvensional, yaitu dengan sistem tergenang.
BAHAN DAN METODE
Dalam penelitian ini digunakan metode eksperimental, dengan melaksanakan
percobaan lapangan, di lahan sawah milik Fakultas Pertanian, Universitas Mataram,
yang berlokasi di desa Nyurlembang, kecamatan narmada (Lombok Barat), dari bulan
April sampai dengan September 2016. Percobaan ditata menurut Rancangan Split Split
Plot Design, dengan menguji tiga faktor perlakuan sbb:
A. Teknik budidaya padi (T), sebagai petak utama (main plot), yang terdiri atas 2 taraf
perlakuan teknik budidaya, yaitu:
1. Konvensional (sistem tergenang), dengan pindah tanam bibit umur 21 hss (T1).
2. Sistem aerobik pada bedeng yang diairi melalui parit, dengan penanaman sistem
tugal benih langsung (tabela) padi, tanpa penggenangan bedeng (T3).
B. Pemupukan organik dengan Bokashi pupuk kandang sapi (B) sebagai anak petak
(sub plot), yang terdiri atas 3 taraf perlakuan, yaitu:
1. Tanpa pupuk organik (tanaman hanya dipupuk dengan pupuk N, P dan K sesuai
dengan dosis anjuran (B1).
2. Pemupukan organik dengan Bokashi pupuk kandang sapi (20 ton/ha) ditambah
pupuk N, P dan K dosis anjuran (B2).
3. Pemupukan organik dengan Bokashi pupuk kandang sapi (20 ton/ha) ditambah
pupuk N, P dan K setengah dosis anjuran (B3).
C. Varietas padi terpilih dari penelitian tahun I (V) sebagai anak anak-petak (sub subplot), yang terdiri atas 2 taraf perlakuan varietas/galur padi terpilih, yaitu varietas
Inpago Unram-1 (V1) dan galur Amp G9 (V2).
Dengan mengkombinasikan ketiga faktor maka diperoleh 12 kombinasi perlakuan, dan
tiap kombinasi perlakuan dibuat dalam 3 ulangan (blok).
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Pelaksanaan Percobaan
Persiapan lahan.-- Sebelum plotting dan pembuatan bedeng-bedeng untuk
penanaman padi aerobik, lahan diolah dengan sekali bajak dan sekali garu, kemudian
dibuat pematang untuk memisahkan petak utama teknik konvensional dan aerobik.
Untuk teknik aerobik dibuat 2 bedeng per plot (bedeng kembar) dengan ukuran 3,2 m x
0,75 m yang dipisahkan dengan saluran selebar 25 cm dan dalam 20 cm, dengan jarak
tanam 20 cm antar baris dan 15 cm dalam baris, sehingga populasi rumpun tanaman per
ha sama dengan teknik konvensional dengan jarak tanam 20 cm x 20 cm, sedangkan
untuk teknik konvensional tidak dibuat bedeng, hanya ukuran petak 3,2 m x 2 m,
dengan jarak tanam 20 cm x 20 cm. Untuk padi konvensional, sehari sebelum tanam
dilakukan pelumpuran sampai kondisi macak-macak, dan dilakukan pemupukan dasar
seperti pada percobaan I.1 tetapi dengan cara dicampurkan dengan lapisan atas tanah,
sedangkan untuk teknik aerobik tidak dilakukan pelumpuran tanah pada bedeng.
Penanaman dan perawatan tanaman.-- Untuk teknik aerobik, dilakukan
penanaman kecambah dengan menugalkan 4-5 kecambah (tetapi dibiarkan tumbuh
sampai besar hanya 2 tanaman per lubang tanam), sedangkan untuk teknik untuk teknik
konvensional dipindah-tanam bibit umur 21 hss (3 bibit per lubang tanam). Untuk
teknik aerobik tumpangsari dengan kedelai, 2-3 benih kedelai ditugalkan (disisipkan) di
antara barisan tugal kecambah padi (tetapi hanya 1 tanaman per lubang tanam yang
dipelihara sampai panen). Pupuk diaplikasikan sebagai pupuk dasar, yaitu seluruh dosis
pupuk Bokashi, SP-36 dan KCl ditambah 1/3 dosis pupuk Urea, dan pupuk susulan.
Pupuk dasar untuk teknik budidaya padi sistem konvensional diaplikasikan sehari
sebelum pindah tanam dengan cara menaburkan pupuk di permukaan tanah dan diaduk
dengan tanah menggunakan garu kecil pada saat pelumpuran. Untuk penanaman kering,
yaitu teknik aerobik, pupuk dimasukkan ke dalam lubang tugal, dengan menempatkan
pupuk NPK paling bawah, kemudian di atasnya ditempatkan rizosfir tanaman yang
diambil dari pot masa transisi di rumah kaca (5 g per lubang tugal), dan pupuk Bokashi
paling atas, kemudian di atasnya ditanam benih padi yang telah berkecambah, an
ditutup dengan tanah. Penanaman untuk padi sistem aerobik dilakukan pada hari yang
sama dengan penyemaian untuk teknik padi konvensional, dengan menanam benih yang
telah dikecambahkan (setelah direndam dan diperam). Pemupukan susulan dilakukan
dengan pupuk Urea dengan dosis dan waktu aplikasi yang sama seperti pada percobaan
I.1. Pengendalian hama/penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida nabati
secara periodik setiap 3 minggu sejak umur 2 minggu setelah tanam/semai sampai akhir
fase pengisian biji. Penyiangan gulma dilakukan pada umur 14, 28 dan 42 hst (hari
setelah tanam). Pengairan untuk teknik konvensional dilakukan dengan penggenangan
dengan mempertahankan tinggi genangan 5-7 cm. Untuk padi aerobik, pengairan
dilakukan dengan mengalirkan air melalui parit yang mengelilingi bedeng dengan
mempertahankan permukaan air 7-10 cm di bawah permukakan bedeng; dan kondisi ini
dipertahankan sejak tanam sampai dengan menjelang panen.
Panen.-- Panen dilakukan dengan memotong tanaman di pangkal jerami jika
gabah pada malai telah menunjukkan kriteria masak panen.
Pengamatan dan Analisis Data
Pengamatan dilakukan terhadap variabel pertumbuhan dan komponen hasil.
Variabel pertumbuhan meliputi tinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah anakan setiap 7
hari sejak tanam/semai, sedangkan komponen hasil meliputi jumlah anakan produktif,
panjang malai, jumlah gabah per malai, jumlah gabah berisi dan gabah hampa untuk
menghitung persentase gabah hampa, hasil gabah per pot, bobot 100 gabah, jerami
kering dan indeks panen, diamati setelah panen. Data dianalisis menggunakan program
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CoStat for Windows, dengan analisis keragaman (ANOVA) dan uji Beda Nyata Jujur
(BNJ) pada taraf nyata 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari data yang sudah dianalisis secara statistik, terutama hasil pengamatan
pertumbuhan tanaman padi, dapat dilihat bahwa faktor teknik budidaya padi, antara
teknik konvensional dan aerobik, merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya
terhadap pertumbuhan tanaman padi beras merah, yang menunjukkan pengaruh nyata
terhadap semua variabel pengamatan. Di antara dua faktor perlakuan berikutnya, faktor
pemupukan bokashi lebih banyak pengaruh signifikannya terhadap jumlah anakan
sedangkan varietas lebih banyak pengaruh nyatanya terhadap tinggi tanaman dan
jumlah anakan pada umur 7 dan 8 mst. Namun demikian, interaksi antar faktor
perlakuan hanya terjadi antara teknik budidaya padi dan pemupukan bokashi, yang
menunjukkan pengaruh interaksi yang signifikan terhadap laju pertumbuhan jumlah
anakan dan jumlah anakan pada umur 6, 7 dan 8 mst. Rangkuman hasil ANOVA
pengaruh faktor perlakuan dan interaksinya disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Rangkuman hasil ANOVA terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah
anakan, serta laju pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah
anakan

Variabel pengamatan

Main Effects
Interaction Effects
Teknik
Bokashi Varietas
TxBx
Budi-daya
TxB TxV BxV
(B)
(V)
V
padi (T)
*
ns
**
ns
ns
ns
ns
*
ns
**
ns
ns
ns
ns
*
ns
*
ns
ns
ns
ns
**
ns
ns
ns
ns
ns
ns
*
ns
ns
ns
ns
ns
ns
*
ns
ns
ns
ns
ns
ns
**
ns
ns
ns
ns
ns
ns
***
ns
ns
ns
ns
ns
ns
**
**
ns
*
ns
ns
ns
***
***
*
*
ns
ns
ns
***
***
*
*
ns
ns
ns

Tinggi Tanaman 7 MST
Tinggi Tanaman 8 MST
Laju Pertumb Tinggi tan
Jumlah Daun 7 MST
Jumlah Daun 8 MST
Laju Pertumb Jmlh daun
Jumlah Anakan 4 MST
Jumlah Anakan 5 MST
Jumlah Anakan 6 MST
Jumlah Anakan 7 MST
Jumlah Anakan 8 MST
Laju Pertumb Jmlh
anakan
**
**
ns
**
ns
ns
ns
Keterangan: ns = tidak signifikan; *, **, *** = signifikan pada p<0.05; p<0.01; p<0.001
berturut-turut; MST = minggu setelah tanam/sebar benih
Bila dilihat dari segi jumlah anakan, faktor perlakuan yang pengaruhnya
signifikan adalah hanya teknik budidaya padi dan pemupukan bokashi, terutama untuk
laju pertumbuhan rata-rata (AGR) jumlah anakan dan jumlah anakan umur 8 mst (akhir
fase vegetatif). Varietas juga menunjukkan perbedaan jumlah anakan yang signifikan
pada umur 7 dan 8 mst, tetapi tidak terhadap laju pertumbuhan jumlah anakan. Jumlah
anakan merupakan komponen hasil yang sangat penting karena akan menentukan
jumlah malai per rumpun. Selain pengaruh faktor (main effect) masing-masing faktor
perlakuan terhadap jumlah danakan dan laju pertumbuhan jumlah anakan, juga terdapat
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Laju pertumb jmlh daun per hari

interaksi yang nyata antara teknik budidaya padi dan pemupukan organik terhadap laju
pertumbuhan jumlah anakan dan jumlah anakan pada umur 6, 7 dan 8 mst. Namun
demikian, faktor pemupukan bokashi tidak berpengaruh nyata terhadap laju
pertumbuhan jumlah anakan, tetapi ada interaksi yang signifikan antara teknik budidaya
padi dan pemupukan bokashi terhadap laju pertumbuhan jumlah anakan, seperti dapat
dilihat dari Gambar 1.
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
B0

B1

B2

B0

B1

Padi konvensional

Gambar 1.

B2

Padi sistem aerobik

Rata-rata (Mean ± SE) laja pertumbuhan jumlah anakan (anakan/hari)
galur/varietas padi beras merah pada beberapa kombinasi teknik budidaya
padi dan pemupukan bokashi

Dari perkembangan rata-rata jumlah anakan per rumpun, juga terlihat adanya
perbedaan antar teknik budidaya padi maupun antar kombinasi antara teknik budidaya
padi dan pemupukan organik Bokashi, di mana peningkatan jumlah anakan per rumpun
terjadi lebih lambat pada teknik budidaya padi secara konvensional dibandingkan
dengan teknik budidaya padi secara aerobik pada bedeng, yang menyebabkan jumlah
anakan final per rumpun lebih rendah pada padi beras merah yang ditanam dengan
teknik budidaya konvensional dibandingkan pada teknik budidaya padi aerobik, seperti
dapat dilihat pada Gambar 2.

Jumlah anakan per rumpun

24
20
16
12
8
T1 B0N100
T1 B1N50
T3 B1N100

4

T1 B1N100
T3 B0N100
T3 B1N50

0
JA 1mst

JA 2mst

JA 3mst

JA 4mst

JA 5mst

JA 6mst

JA 7mst

JA 8mst

Gambar 2. Perkembangan jumlah anakan per rumpun antar kombinasi antara teknik
budidaya padi dan pemupukan organik Bokashi dari umur 1 sampai dengan
8 MST
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Karena jumlah anakan merupakan komponen utama yang akan menghasilkan
perbedaan jumlah malai, dan jumlah malai merupakan komponen utama yang akan
membedakan hasil gabah per rumpun, maka dapat diduga bahwa antar teknik budidaya
padi ini juga akan menghasilkan perbedaan hasil gabah per rumpun. Jika dibandingkan
antara teknik budidaya konvensional dan aerobik (tanpa kedelai), maka tampak pada
Gambar 2 bahwa jumlah anakan padi pada teknik budidaya aerobik lebih banyak
dibandingkan dengan pada teknik budidaya konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa
teknik budidaya aerobik lebih baik jika dibandingkan dengan teknik budidaya padi
secara konvensional. Hanya saja proses pengeringan yang dilanjutkan dengan
penghitungan hasil gabah untuk keseluruhan percobaan, masih belum selesai
dilaksanakan untuk semua unit percobaan, tetapi sudah ada indikasi bahwa berat gabah
berisi kering giling lebih tinggi pada teknik budidaya padi aerobik dibandingkan dengan
teknik konvensional.
Jadi dari Gambar 2 jelas tampak bahwa di antara ketiga teknik budidaya padi,
jumlah anakan paling rendah pada teknik budidaya padi secara konvensional, yaitu
menggunakan sistem tergenang. Mungkin itu sebabnya, pada saat tidak diharapkan
untuk produksi anakan, karena sudah terlambat, maka pertanaman padi dianjurkan
untuk digenangi setinggi 10 cm, untuk mengambat tumbuhnya anakan yang terlambat
(Deptan, 1977). Ini berarti sistem aerobik dapat meningkatkan jumlah anakan serta
jumlah daun, jika dibandingkan dengan sistem irigasi tergenang (konvensional). Teknik
bididaya padi secara aerobik ini mirip dengan teknik budidaya SRI pada fase vegetatif,
yang menghindari terjadinya penggenangan sehingga jumlah anakan menjadi tinggi
pada teknik budidaya padi SRI (Uphoff, 2003). Dan dengan teknik SRI tersebut,
produktivitas padi dapat ditingkatkan, bahkan ada yang mengukur hasil padi yang
mencapai 2,74 ton pada lahan sawah seluas 13 are (setara 21 t/ha), di mana telah
dipraktekkan teknik budidaya SRI selama 5 tahun, sedangkan dengan teknik
konvensional di petak-petak sebelahnya, hanya diperoleh hasil rata-rata 2,6 t/ha
(Uphoff, 2002, 2003).
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan atas hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa teknik budidaya padi
sistem aerobik (aerobic rice system) secara signifikan meningkatkan jumlah anakan dan
jumlah daun, serta laju peningkatan jumlah daun dan jumlah anakan padi. Karena
jumlah anakan merupakan komponen pembentuk hasil yang didukung oleh jumlah daun
yang lebih tinggi pada sistem aerobik, maka sistem padi aerobik diharapkan akan
meningkatkan hasil gabah dibandingkan dengan teknik budidaya padi konvensional
(sistem tergenang). Pemupukan organik dengan Bokashi pupuk kandang sapi juga
meningkatkan laju pembentukan jumlah anakan padi beras merah.
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KARAKTER FISIOLOGI DAN DAYA HASIL GALUR MUTAN KACANG
TANAH YANG DITANAM DI LAHAN KERING
(PHYSIOLOGY TRAITS AND YIELD OF PEANUT MUTAN LINE CULTIVATED
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter fisiologi dan daya hasil galur mutan
kacang tanah yang ditanam di lahan kering. Penelitian telah dilaksanakan di lahan
petani di Desa Amor-Amor Kabupaten Lombok Utara. Benih yang digunakan berasal
dari benih mutan kacang tanah generasi M5 dan kultivar Singa digunakan sebagai
tanaman kontrol. Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 5
galur mutan dan tiap galur mutan ditanam pada 3 ulangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa galur-galur mutan kacang tanah yang toleran kekeringan
mempunyai karakter fisiologi yang lebih baik (kadar air jaringan, kadar nitrogen
jaringan, dan kadar prolina yang tinggi serta jumlah stomata yang lebih banyak)
dibanding dengan galur mutan kacang tanah yang sensitif kekeringan. Galur mutan
kacang tanah dengan karakter fisiologi yang lebih baik cenderung menghasilkan daya
hasil yang lebih tinggi dibanding galur yang sensitif cekaman kekeringan. Galur G300II dan G200-I mempunyai daya hasil yang tertinggi pada lahan kering yaitu berturutturut 1,33 ton polong kering/Ha dan 1,28 ton polong kering/Ha.
ABSTRACT
The objective of this research was to know physiology traits and yield potential of
peanut mutan lines generated from Gamma ray under dry land. The experiment had
been done in dry land area Amor-Amor village North Lombok Regency. The peanut
mutan lines seeds of mutan M5 generation were used in this experiment. Peanut plants
of cv. Singa was also tested as control plant. Study was arranged in randomized block
design with five mutan lines and each mutan lines planted in 3 replications. Results of
study showed that peanut mutan lines that tolerant to dry land had physiology traits
better (plant tissue water content, plant tissue nitrogen content, prolin conten were
higher, and more stomata number)than peanut mutan line that sensitive to dry land.
Peanut mutan lines having better physiology trait tended to produced higher yielding
compared with sensitive peanut mutan lines to drought stress. G300-II and G200-I lines
had highest yielding potential (dry pod) in dry land ie. 1,33 ton/Ha and 1,28 ton/Ha ,
respectively.
Key words: mutan line, drought, dry land
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LATAR BELAKANG
Budidaya kacang tanah biasa dilakukan pada akhir musim hujan atau awal
musim kemarau dan dilakukan di lahan kering terutama pada lahan sawah tadah hujan,
ladang dan lahan tegalan. Kondisi lahan seperti ini sering menimbulkan masalah pada
usaha tani kacang tanah, terutama masalah cekaman kekeringan akibat menurunnya
ketersediaan air tanah. Masalah tersebut sangat berpengaruh negatif pada produktivitas
kacang tanah di lahan kering.
Cekaman kekeringan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman terutama pada
kenampakan morfologi dan perkembangan tanaman, perkembangan sel, fisiologi dan
biokimia (Yoshiba et al., 1997). Pada keadaan defisit air menyebabkan luas daun
berkurang dibanding kondisi optimum. Cekaman air menyebabkan pengurangan
biomassa daun dan polong kering kacang tanah (Collino et al., 2000) dan penurunan
bobot kering polong diduga disebabkan oleh proses terhambatnya inisiasi dan
pemanjangan ginofor (Chapman et al., 1993).
Cekaman kekeringan mempengaruhi proses fisiologi berupa penurunan
transpirasi dan potensial air rendah, dan fotosintesis (Pookpadi et al. 1990; Vieira et al.
1992). Tanaman yang terkena stres kekeringan, potensi air daun menurun, pembentukan
klorofil daun terganggu (Alberte et al. 1977) dan struktur kloroplas mengalami
disintegrasi (Van Doren & Reicosky 1987). Gangguan fotosintesis terutama
berhubungan dengan penutupan stomata, sehingga gas CO2 tidak dapat terinfiltrasi
dalam tanaman karena stomata tertutup. Disamping itu, defisit air menyebabkan bahan
baku air untuk fotosintesis berkurang dan kalau terjadi fotosintesis menyebabkan
distribusi fotosintat terganggu. Berkurangnya hasil fotosintat menyebabkan gugurnya
bunga, polong dan biji yang telah terbentuk (Sloane et al. 1990).
Upaya yang mungkin dilakukan untuk mengatasi cekaman kekeringan pada
usaha tani kacang tanah adalah penggunaan kultivar toleran kekeringan. Hemon dan
Sumarjan (2012-2014) telah mendapatkan beberapa galur mutan generasi M5 kacang
tanah hasil induksi mutasi dengan sinar gamma. Galur-galur ini sebelumnya telah
skrining dan diseleksi pada cekaman kekeringan di laboratorium, di rumah kaca dan
diuji di lahan sawah pada kondisi cukup air dan tidak mengalami cekaman kekeringan.
Mutan generasi M5 merupakan generasi turunan yang secara genetik karakternya sudah
hampir stabil terutama pada kondisi lahan optimum (lahan sawah irigasi). Namun
kondisi lahan kering yang sangat fluktuatif iklimnya dan kondisi air tanah yang sangat
terbatas, menyebabkan karakter tanaman menjadi tidak stabil dan dapat berubah serta
potensi hasil tanaman menjadi rendah.
Pada penelitian ini ingin dievaluasi secara langsung kemampuan daya hasil
kacang tanah dan karakter fisiologinya pada kondisi lahan kering Lombok Utara.
Beberapa karakter fisiologi yang ingin diketahui adalah kadar prolina, kadar nitrogen
jaringan, jumlah stomata, dan kadar air jaringan.

BAHAN DAN METODE
Penelitian telah dilaksanakan di lahan petani di Desa Amor-Amor Kecamatan
Kayangan Kabupaten Lombok Utara (1160 1’ 31,99” - 1160 29’ 35,76” BT dan 80 12’
37,44” - 80 28’ 49,58” LS). Curah hujan tahunan rata-rata 1.200 mm terdistribusi antara
bulan Desember/Januari sampai April/Mei, suhu dan kelembaban udara masing-masing
310C dan 84%.
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Benih yang digunakan berasal dari benih mutan kacang tanah generasi M5 dan
varietas Singa sebagai tanaman kontrol. Benih-benih yang berkualitas baik dipilih
dari polong yang bernas.
Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok, dengan 5 galur mutan
dan tiap galur ditanam pada 3 ulangan. Lahan percobaan diolah satu kali sampai halus
dan dibuat ploting. Ukuran plot 3,0 x 4,0 m. Penanaman dilakukan dengan cara ditugal
dengan kedalaman benih tidak lebih dari 3 cm. Sebelum ditanam benih, setiap lubang
tugal diberi Furadan 3G 0,5 g per lubang tanam. Penanaman dilakukan dengan jarak
tanam 20 x 40 cm. Tiap lubang tanam ditanam dua biji. Setiap bulan dilakukan
penyiangan sambil melakukan pendangiran dengan cara membolakbalik tanah sehingga
tanah menjadi longgar. Pemupukan dilakukan sehari sebelum tanam dengan disebar
diatas petak percobaan. Pupuk yang digunakan adalah pupuk majemuk Ponska 75 kg
per hektar. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan penyemprotan
insektisida (Decis) dan fungisida (Dithane M-45). Pengairan dilakukan melalui pipa air
tanah.
Panen dilakukan pada umur 90 hari setelah tanam atau setelah kulit polong
mengeras dan daun menguning. Parameter yang diamati meliputi : tinggi batang utama,
jumlah daun, jumlah cabang, bobot berangkasan basah dan kering akar,
bobot
berangkasan basah dan kering tanaman di atas tanah, jumlah polong berisi dan bobot
kering polong per plot (Hektar).
Pengamatan karakter fisiologi meliputi jumlah stomata, kadar air jaringan
tanaman saat panen, kadar N jaringan tanaman dan kadar prolina. Pengamatan jumlah
stomata dilakukan dengan mikroskop dan kadar air jaringan tanaman dengan metode
oven (thermostat), analisis prolin berdasarkan metode Bates et al. (1973) yang
dimodifikasi dan analisis N jaringan tanaman berdasarkan metoda Kjeldahl.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penanaman kacang tanah toleran kekeringan mampu membantu masalah
cekaman kekeringan di lahan kering. Identifikasi karakter galur kacang tanah sangat
berguna terutama untuk melihat perilaku tanaman untuk merespon kondisi lahan kering
serta potensi daya hasilnya.
Galur-galur mutan kacang tanah yang dievaluasi ini merupakan generasi M5
hasil induksi mutasi dengan iradiasi sinar Gamma. Galur-galur ini diidentifikasi
karakter fisiologi pada penanaman di lahan kering. Karakter fisiologi yang diamati
adalah jumlah stomata dan kadar air jaringan tanaman. Jumlah stomata atau kepadatan
sromata sangat berkaitan dengan kemampuan tanaman untuk mekakukan transpirasi
tanaman (Nilson dan Assmann, 2007). Pada galur mutan yang diuji ternyata jumlah
stomata tidak berbeda (Tabel 1). Ini menunjukkan bahwa peranan stomata sebagai alat
transpirasi pada masing-masing galur adalah tidak berbeda.
Pada Tabel 1 terlihat bahwa kadar air jaringan tanaman berbeda antar galur
mutan. Kadar air jaringan tanaman yang tinggi menunjukkan bahwa galur tersebut
mampu mempertahankan keseimbangan antara penyerapan air oleh akar dengan proses
trasnpirasi. Galur G300-II dan G200-I serta tanaman kontrol (cv. Singa) mempunyai
kadar air jaringan yang lebih tinggi dibanding galur mutan yang lain. Galur-galur
dengan kadar air jaringan yang rendah memungkinkan akan terjadi defisit air pada sel
tanaman sehingga dapat mempengaruhi produksi tanaman. Menurut Yoshiba et al.
(1997) bahwa kondisi cekaman kekeringan dengan potensial air jaringan tanaman
rendah mempengaruhi pertumbuhan tanaman terutama pada kenampakan morfologi dan
perkembangan tanaman, perkembangan sel, fisiologi dan biokimia. Pada keadaan defisit
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air menyebabkan luas daun berkurang dibanding kondisi optimum. Pengurangan luas
daun ini dipengaruhi oleh pengurangan kecepatan pembelahan dan luas areal sel sampai
40 % dibanding tanaman kontrol (Granier dan Tardieu 1999). Cekaman air
menyebabkan pengurangan biomasa daun dan polong kering kacang tanah (Collino et
al., 2000) dan penurunan bobot kering polong diduga disebabkan oleh proses
terhambatnya inisiasi dan pemanjangan ginofor (Chapman et al., 1993). Pada tanaman
kedelai, defisit air menurunkan luas area dan kandungan klorofil daun (Shimada et al.,
1992), menurunkan ukuran polong, biji, dan bobot kering polong (Pookpadi et al.
1990), dan menurunkan kualitas biji (Franca-Neto et al., 1993). Defisit air lebih jauh
akan menyebabkan bahan baku air untuk fotosintesis berkurang dan kalau terjadi
fotosintesis menyebabkan distribusi fotosintat terganggu. Berkurangnya hasil fotosintat
menyebabkan gugurnya bunga, polong dan biji yang telah terbentuk (Sloane et al.
1990).
Pada Tabel 1 juga terlihat bahwa galur G300-II, G200-I dan tanaman kontrol
(cv. Singa) memproduksi kadar nitrogen jaringan lebih tinggi dibanding galur lain.
Galur toleran kekeringan akan memperlihatkan kandungan nitrogen jaringan yang lebih
tinggi dibanding tanaman yang sensitif kekeringan. Nitrogen merupakan bagian dari
DNA, RNA, klofil dan protein dan memainkan peranan penting pada metabolisme sel.
Bungard et al. (1997) melaporkan bahwa aplikasi nitrogen dapat meningkatkan
kapasitas fotosintesis daun melalui peningkatan protein stroma dan thylakoid daun.
Kekurangan nitrogen menyebabkan cekaman kekeringan pada tanaman dan akhirnya
akan menghambat pertumbuhan tanaman terutama ukuran daun melalui pengurangan
jumlah dan ukuran sel (Heckathorn et al., 1997).
Selanjutnya pada kadar prolina ternyata galur mutan G300-II dan G200-I
memberikan kadar prolina yang jaun lebih tinggi dari varietas kontrol (Singa), serta
galur yang lain (Tabel 1). Karakter metabolik berupa akumulasi prolina pada jaringan
tanaman merupakan karakter untuk toleransi tanaman terhadap cekaman kekeringan.
Tanaman yang toleran terhadap stres kekeringan mengakumulasikan prolina jauh lebih
tinggi dari tanaman peka. Asam amino ini dipercaya berfungsi sebagai protektor atau
menstabilisasi enzim atau struktur membran yang sensitif pada kekeringan (Girousse et
al., 1996; Iyer dan Caplan 1998). Prolina jelas merupakan senyawa osmotikum dan
compatible solut yang dapat terakumulasi pada konsentrasi tinggi pada sel sitoplasma
tanpa merusak struktur sel. Akumulasi prolina berfungsi sebagai detoksifikasi radikal
dan meregulasi status redoks sel.
Tabel 1. Rata-rata jumlah stomata, kadar air jaringan tanaman (%), kadar nitrogen
jaringan tanaman (%) dan kadar prolina (µg/g basah sampel) beberapa galur
mutan kacang tanah
Galur atau varietas
Jumlah
Kadar air
Kadar N total
Kadar
stomata
jaringan
jaringan
prolina
32,4 a
1,9 b
SINGA
75,2
194,5 b
22,4 c
1,7 bc
G100-II
82,7
96,0 d
29,5 b
1,8 b
G300-III
86,3
180,3 b
27,5
b
1,7
bc
G150-IV
73,0
134,9 c
35,7 a
2,1 a
G300-II
87,9
754,4 a
35,3 a
2,2 a
G200-I
80,1
767,6 a
Keterangan : rata jumlah stomata tiap bidang pandang (perbesran 10 x 20)
*) Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
pada uji Duncan 5%
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Parameter hasil yang diamati adalah jumlah polong dan berat kering polong.
Pada Tabel 2 terlihat bahwa galur mutan selain G100-II merupakan galur mutan yang
mempunyai daya hasil yang lebih tinggi dibanding yang lain. Galur-galur ini mampu
memberikan daya hasil yang terbaik pada kondisi lahan kering Lombok Utara.
Kemampuan galur-galur ini untuk berproduksi sangat tergantung dari kemampuannya
untuk beradaptasi dengan kondisi lahan kering. Mekanisme toleransi terhadap
kekeringan dari masing-masing galur ada hubungannya dengan karakter fisiologi.
Tanaman yang mempunyai kadar prolina yang lebih tinggi diduga mampu melindungi
tanaman dari kekeringan. Tanaman yang toleran terhadap stres kekeringan
mengakumulasikan prolina jauh lebih tinggi dari tanaman peka.
Tabel 2. Jumlah dan berat kering polong beberapa galur mutan kacang tanah
Galur atau varietas

Jumlah polong

Berat kering polong
Berat kering polong (ton
(g) per 12 m2
per hektar
Singa
23,17 b
1491,7 b
1,24
G100-II
18,20 c
1415,0 b
1,18
G300-III
17,00 c
1532,0 a
1,28
G150-IV
16,50 c
1576,3 a
1,31
G300-II
27,17 a
1598,0 a
1,33
G200-I
21,50 b
1532,0 a
1,28
*) Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak
berbeda nyata pada uji Duncan 5%

KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa galur-galur mutan kacang tanah yang
toleran kekeringan mempunyai karakter fisiologi yang lebih baik (kadar air jaringan,
kadar nitrogen jaringan, dan kadar prolina yang tinggi serta jumlah stomata yang lebih
banyak) dibanding dengan galur mutan kacang tanah yang sensitif kekeringan. Galur
mutan kacang tanah dengan karakter fisiologi yang lebih baik cenderung menghasilkan
daya hasil yang lebih tinggi dibanding galur yang sensitif cekaman kekeringan. Galur
G300-II dan G200-I mempunyai daya hasil yang tertinggi pada lahan kering yaitu
berturut-turut 1,33 ton polong kering/Ha dan 1,28 ton polong kering/Ha.
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DAYA HASIL DAN KORELASI ANTAR SIFAT PADA JAGUNG KETAN
KULTIVAR LOKAL BIMA YANG DIPERBAIKI DENGAN SELEKSI MASSA
HINGGA SIKLUS KE ENAM (C6)
(YIELD POTENTIAL AND CORRELATION AMONGS CHARACTERS ON
GLUTINOUS CORN LOCAL CULTIVAR BIMA DEVELOPED BY THE
SELECTION OF MASS UP TO CYCLE SIXTH (C6))
Idris1), Hanafi Abdurrachman1) dan Uyek Malik Yakop1)*
1)
Fakultas Pertanian Unram
* Korespondensi : No. Hp. +6281936779896, Email : uyakop@yahoo.com
ABSTRAK
Jagung ketan memiliki keunggulan komparatif dengan jagung-jagung lain yaitu rasanya
yang pulen. Perbaikan populasi ini sudah berlangsung hingga enam siklus seleksi
massa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hasil dan keeratan hubungan
antara hasil dengan sifat-sifat lain. Penelitian dilaksanakan di Desa Gumantar
Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara dari bulan Maret hingga Agustus 2016.
Penelitian dilaksanakan dengan metode eksperimental dengan rancangan acak
kelompok. Percobaan terdiri dari tujuh perlakuan yaitu populasi Co, C1, C2, C3, C4, C5,
dan C6. Masing-masing perlakuan diulang empat kali. Data dianalisis dengan analisis
ragam pada taraf nyata 5 %. Data yang menunjukkan beda nyata diuji lanjut dengan uji
beda nyata jujur. Di samping itu juga dilakukan analisis korelasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa daya hasil populasi Co, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 masing-masing
berturut-turut adalah sebesar 3,55 ton/ha, 3,58 ton/ha, 3,60 ton/ha, 3,67 ton/ha, 4,23
ton.ha, 4,33 ton/ha, dan 4,51 ton/ha. Berat biji pipil kering per tongkol berkorelasi
positif nyata dengan seluruh sifat yang diamati.
Kata kunci : jagung ketan, seleksi massa, daya hasil, korelasi.
ABSTRACT
Glutinous corn has a comparative advantage to other kinds of corns as having sticky
feature in taste. This population has been developed up to six cycles using mass
selection method.
This study aims to determine the yield potential and correlation between the traits of
yield and other characters. The research was conducted in the village of Gumantar,
Kayangan North Lombok District from March to August 2016. The research was an
experimental method designed by a randomized block. The experiment consisted of
seven treatments of population, namely Co, C1, C2, C3, C4, C5, and C6. Each
treatment was repeated four times. Data were analyzed by analysis of variance with 5
% of probability level. The data showed that signifacantly difference was further tested
by honestly significant difference test. The value of correlation amongst characters was
also analysed The results showed that the yield population of Co, C1, C2, C3, C4, C5,
and C6 were 3.55 tonnes / ha, 3.58 t / ha, 3.60 t / ha, 3.67 tons / ha, 4.23 ton.ha, 4.33
tonnes / ha and 4.51 tonnes / ha, repectivelly. Dry weight of seed grains per ear were
positively correlate with all of the traits observed.
Keywords: glutinous corn, mass selection, yield, correlation.
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LATAR BELAKANG
Pemuliaan pada tanaman jagung dapat menghasilkan varietas unggul yang
berdaya hasil tinggi, tahan penyakit bulai, dan sifat-sifat lain yang penting (Subandi,
Sudjana dan Setiyono, 1986). Pemuliaan umumnya dimulai dengan populasi dasar yang
memiliki keragaman genetik. Makin tinggi keragaman genetiknya makin efektif
kemajuan seleksi yang dicapai (Bari, Musa dan Syamsudin, 1981). Oleh karena itu
suatu program pemuliaan dimulai dengan pembentukan populasi dasar yang keragaman
genetiknya tinggi. Pembentukan populasi dasar antara lain dapat dilakukan melalui
persilangan antar populasi terpilih atau persilangan antar individu tanaman dalan
populasi yang mempunyai fenotipa sama. Setelah melakukan persilangan hanya
dibutuhkan satu generasi kawin acak untuk membentuk kombinasi-kombinasi baru
(Poespodarsono, 1988). Kombinasi baru ini menyebabkan terjadinya keragaman genetik
dalam populasi.
Jagung ketan lokal Bima merupakan tanaman jagung yang banyak ditanam di
Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Jagung ini
cukup disenangi oleh konsumen karena rasanya pulen. Namun demikian, produksinya
masih rendah yaitu (3,18 ton/ha) pipilan kering (Idris, Sudika dan Ujianto, 2006).
Kondisi jagung ini di lapangan sangat beragam baik umur berbunga, umur panen, tinggi
tanaman, panjang tongkol maupun berat biji per tongkol.
Hasil pendugaan ragam terhadap populasi jagung ketan lokal Bima telah
dilakukan oleh ldris, Sudika dan Ujianto, (2006) menunjukkan bahwa sifat tinggi
tanaman dan panjang tongkol memiliki nilai ragam aditif lebih besar dari ragam,
dominan. Di samping itu, dua sifat tersebut memiliki nilai heritabilitas dalam arti sempit
yang tinggi masing-masing 0,689 untuk tinggi tanaman. dan 0,803 untuk panjang
tongkol. Sifat tinggi tanaman dan panjang tongkol memiliki nilai koefisien korelasi
genetik yang positif dan nyata terhadap hasil. Tanaman yang memiliki sifat demikian ini
menurut Basuki (1996) dapat diperbaiki dengan seleksi massa.. Lebih lanjut Rinjayani
(2006) menjelaskan bahwa seleksi massa dengan pengendalian penyerbukan
memberikan kemajuan seleksi yang nyata dibandingkan dengan seleksi massa tanpa
pengendalian penyerbukan. Seleksi massa. dengan menggunakan petak terbagi ("grid
system") telah banyak dilakukan untuk memperbaiki sifat tanaman seperti yang
dilakukan oleh Yakop, ldris dan Ujianto (2004) pada jagung lokal Kebo. Penelitian ini
menunjukkan terjadi peningkatan 12 % hasil jagung lokal Kebo hingga siklus ke 5.
Perbaikan jagung ketan kultivar lokal Bima ini telah dilakukan hingga enam
siklus seleksi. Memperhatikan kemajuan seleksi yang diperoleh ternyata bersifat nyata
dan linear (Idris dan Hanafi 2016). Hal ini tentu berdampak pada peningktn hasil. Di
samping itu perlu pula dikethui sifat tanaman yang memberikan dukungan terhadap
hasil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui daya hasil dan
keeratan hubungan antara hasil dengan sifat-sifat lain pada jagung kultivar lokal Bima
yang diperbaiki dengan seleksi massa hingga siklus ke enam (C6).
BAHAN DAN METODE
Bahan penelitian meliputi benih jagung ketan kultivar lokal Bima siklus awal
(C0), C1, C2, C,3. C4, C5 dan C6, Herbisida, Furadan 3 G, Suromyl, Darmasri, pupuk
Urea dan Ponska. Alat meliputi. bajak, paranert, tugal, handsprayer, timbangan,
meteran dan alat tulis menulis.
Penelitian dirancang dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri
dari 7 perlakuan yaiti populasi awal (C0), populasi siklus pertama (C1), siklus ke dua
(C2), siklus ke tiga (C3), siklus ke empat (C4), siklus ke lima (C5) dan populasi siklus
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keenam (C6). Tiap perlakluan diualng empat kali. Penelitian dilaksnakan di Desa
Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara dari 1 Maret 2016 sampai
28 Agustus 2016.
Penelitian berlangsung dalam dua tahap penamaman yaitu tahap seleksi dan
tahap pengujian.Penelitian diawali dengan pengolahan tanah kemudian dibuat petakpetak penanaman, Benih yang ditanam adalah benih siklus ke lima (C5). Sebelum benih
ditanam, benih diperlakukan dengan Suromyil 35 SD untuk mencegah penyakit bulai.
Benih ditanam pada jarak tanam 75 x 30 cm. yang dilanjutkan dengan pemberian pupuk
dasar dengan dosis 300 kg Urea, 100 kg SP-36 dan 100 kg KCl. Pupuk dasar adalajh
setengah dosis utrea dan seluruhj dosis pupuk SP-36 dan KCl. Pupuk dasar ditugal
berdam,pingan dengan lubang tanam. Sedangkan setengah dosis urea diberikan pada
umur 21 hari setelah tanam yang diaweali dengan penyiangan dan diakhiti dengan
pembumbunan. Pengairan dilakukan seusai tanam dan selang dua minggu hingga panen.
Pembumbunan dilakukan pada umur tiga minggu setelah tanam dengan maksud untuk
memperbaiki skturuktur tanah. Pemanenan dilakukan setelah 80 % tanaman
menunjukkan krtiria panen.
Data yang diamati meliputi umur keluar bunga jantan, umur keluar bunga betina,
tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, umur panen panjang tongkol, diamnater
tongkol, jumlah baris per tongkol, jumlah biji per tongkol, berat biji per tongkol dan
berat 1000 butir biji. Daia dianalisis dengan analisis sidik ragam pada taraf nyata 5 %.
Daya hasil dihitung atas dasar berat biji pipil kering per tongkol. Untuk melihat
keeratan hubungan antara hasil dengan sifat-sifat lain dilakukan analisis korelasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Jagung ketan memiliki beberapa keunggulan, salah satu di antaranya adalah rasa
yang pulen. Jagung ketan kultivar lokal Bima telah diperbaiki melalui seleksi massa
dengan pengendalian penyerbukan hingga siklus ke lima (C5). Selama lima siklus
tersebut diperoleh kemajuan seleksi yang linear dan nyata terutama untuk sifat-sifat
yang menjadi kriteria seleksi yaitu tinggi tanaman dan panjang tongkol. Demikian juga
pada perbaikan yang terakhir ini yaitu seleksi massa untuk siklus ke enam (C6). Dari
enam siklus seleksi tersebut terjadi perubahan nilai rata-rata populasi yang berdampak
pada perbedaan daya hasil dari masing-masing populasi. Hasil analisis ragam tampak
pada Tabel 1, dimana berat biji per tongkol memberikan gambaran tentang daya hasil
masing-masing populasi.
Tabel 1. Rangkuman nilai kuadrat tengah masing-masing sifat yng diamati
SK
db
1*)
2
3
4
5
6
Blok
3
3,46
2,14
151,0
3,82
0,03
0,32
Genotipe
6
30,6*
199*
506,3* 131*
0,31* 2,89
Linear
1
179*
11,6*
879,9* 70,5* 1,79* 15,03*
Sisa
5
1,89
0,74
431,5* 0,12
0,01
0,27
Galat
19
6,42
2,77
113,6
0,36
0,05
1,36
Total
28
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Tabel 1, Lanjutan
SK
db
7
8
9
10
11
12
Blok
3
0,26
0,01
0,76 1232,7
12,33 1693
Genotipe
6
1,66*
0,13*
0,48 2474,6
24,79 213,6
Linear
1
8,62*
0,33*
2,21* 1947,3
194,7* 1053
Sisa
5
0,07
0,09
0,14 2588,7
258,9 457,4
Galat
19
0,02
0,04
0,04 9625,3
282,13 949,1
Total
28
*) 1. Umur keluar malai, 2. Umur keluar rambut tongkol, 3. Tinggi tanaman, 4. Jumlah
daun, 5. Diameter batang, 6. Umur panen, 7. Panjang tongkol, 8. Diameter tongkol,
9.Jumlah baris per tongkol, 10. Jumlah biji per tongkol, 11. Berat biji pipil kering per
tongkol, dan 12. Berat 1000 butir biji
Berdasarkam data pada Tabel 1 bahwa semua sifat kecuali umur panen, jumlah
baris per tongkol, jumlah biji per tongkol, berat biji pipil kering per tongkol dan baerat
1000 butir biji menunjukkan beda nyata antar populasi. Namun sifat-sifat tersebut
kecuali jumlah biji per tongkol berat 1000 butir biji menunjukkan kemajuan genetik
yang linear dan nyata. Berat biji pipil kering per tongkol sebagai sasaran akhir kegiatan
seleksi masih belum menunjukkan beda nyata antar populasi. Menurut Poespodarsono
(1988), peningkatan produksi (berat biji per tongkol) membutuhkan waktu yang panjang
karena terbentuknya sifat ini merupakan akumulai dari perbaikan sifat-sifat yang lain.
Itulah alasan berat biji pipil kering per tongkol tidak berbeda nyata antar populasi. Hal
ini mengindikasikan bahwa kegiatan perbaikan hasil ini masih membutuhkan waktu.
Atau dengan perkataan lain bahwa kegiatan seleksi masih perlu dilanjutkan. Hal ini
terkait pula dengan hasil analisis ragam yang menunjukkan kemajuan genetik yang
linear dan nyata untuk sifat berat biji pipil kering per tongkol..
Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa umur keluar malai maupun rambut
tongkol, populasi siklus ke 6 (C6) adalah yang terlama. Lamanya umur berbunga
menunjukkan masa vegetatif tanaman lebih panjang. Lebih lanjut dimaknai peluang
menimbun karbohidrat dan zat-zat lainnya lebih lama pula. Hal ini berhubungan
dengan tingginya berat biji pipil kwering per tongkol atau daya hasil daya hasil
populasi siklus ke 6 (C6)
Tabel 2. Rata-rata hasil pengamatan untuk seluruh sifat yang diamatic
Perlakan
1
2
3d
4
5
C0
42,75a
48,50a
173,60a
12,25a
2,00a
C1
45,00ab
50,00ab
181,60b
12,63ab
2,16a
C2
46,25b
50,75b
181,90b
12,70ab
2,33ab
C3
47,00bc
51,50b
183,10b
12,98ab
2,35ab
C4
49,25cd
51,75b
186,90c
13,48ab
2,44ab
C5
49,50cd
54,25c
198,10d
13,45ab
2,56ab
C6
50,5d
54,75c
206,70e
13,88b
2,86b
BNJ 0,05
2,83
1,88
3,82
1,34
0,55

Tabel 3. Lanjutan
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73,33
73,50
73,80
74,00
74,00
74,80
75,80
-
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Perlakan
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
BNJ 0,05

7
11,83a
12,03b
12,49c
12,89d
12,95d
13,09d
13,69e
0,32

8
3,51
3,71
3,71
3,72
3,80
3,88
3,89
-

9
11,68
11,78
12,00
12,43
12,48
12,28
12,53
-

10
281,58
281,66
315,41
316,32
419,72
324,81
352,39
-

11
62,47
63,08
63,51
64,62
74,51
76,21
79,59
-

12
231,73a
237,14a
238,11ab
239,82b
255,48c
274,55d
278,29d
6,75

Variabel tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter batang menunjukkan beda
nyata antar perlakuan. Populasi C6 menunjukkan ukuran tinggi tanaman tertinggi dan
berbeda nyata dengan perlakuan lain. Tinggi batang tanaman memiliki keunggulan
kompetitif dan komparatif dengan tanaman yang berukuran lebih rendah. Tanaman
dengan ukuran tinggi memiliki kemampuan lebih dalam memanfaatkan sumber daya
lingkungan sekitarnya terutama matahari. Energi matahari merupakan komponen
penting dalam proses fotosintesis. Penimbunan hasil fotosintesis di daun sebagian besar
akan dialokasikab ke biji. Demikian juga jumlah daun menunjukkan beda nyata dengan
perlakuan lain. Jumlah daun populasi C6 menunjukkan yang terbanyak dan berbada
nyata dengan populasi awal (C0). Daun yang banyak identik dengan semakin
banyaknya wadah tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Ini artinya daun yang
banyak memiliki peluang untuk menimbun zat makanan yang lebih banyak pula dan
pada akhirnya akan bermuara pada berat biji pipil kering kering per tongkol. Populasi
C6 juga memiliki ukuran diamater batang yang lebih besar. Diameter batang
menggambarkan kekokohan tanaman dalam menyangga bagian-bagian atasnya.
Diameter batang juga menggambarkan kemampuan tanaman dalam memanfaatkan zatzat hara dalam tanah. Idris dan Hanafi (2016) melaporkan sifat tinggi tanaman, jumlah
daun dan diameter batang memiliki nilai heritabilitas dalam arti luas yang tinggi. Di
samping itu juga memiliki nilai korelasi yang positif nyata dengan berat biji per tongkol
sebagai indikator daya hasil. Hal tersebut bermakna pula nahwa ketiga sifat tersebut
berkontribusi secara nyata terhadap hasil.
Umur panen tIdak menunjukkan perbedaan yang nyata antar populasi namun demikian
terjadi penambahan umur panen secara berjenjang dari populasi awal hingga populasi
siklus ke 6 (C6). Umur panen juga mengalami kemajuan genetik yang linear dan nyata (
Idris dan Hanafi, 2016). Ini artinya umur panen masih ada peluang untuk bertambah lagi
jika dilakukan seleksi. Umur panen masih berkisar di bawah 80 hari. Ini artinya jagung
ketan kultivar lokal Bima masih tergolong umur sangat genjah. Sudika (2014)
menyatakan bahwa umur jagung sampai 80 hari tergolong sangat genjah. Umur panen
yang lama mengisyaratkan lamanya masa vegetatif dari populasi tersebut. Umur panen
yang lama juga berkontribusi terhadap hasil. Hasil analisis korelasi memperlihatkan
hubugan yang erat dan nyata antara umur panen dengan berat biji pipil kering per
tongkol. Umur panen juga memiliki nilai heritabilitas dalam arti luas yang tinggi (Idris
dan Hanafi, 2016). Ini berarti bahwa pebaikan sifat tersebut juga dapat diwariskan
walaupun informasi genetikl tentang heritabilitas dalam arti luas tidak begitu akurat
(Basuki, 1996)
Panjang tongkol memperlihatkan perbedaan yang nyata antar populasi. Populasi
C6 memperlihatkan tongkol yang terpanjang. Panjang tongkol merupakan kriteria
seleksi. Idris, Ujianto dan Yakop (2005) melaporkan bahwa panjang tongkol dan tinggi
tanaman memiliki nilai ragam aditif yang lebih besar dari ragam dominan. Sifat sifat
tersebut juga berkorelasi positif nyata dengan berat biji pipil kering per tongkol. Di
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samping itu kedua sifat tersebut memiliki nilai heritabilitas dalam arti sempit yang
tinggi. Informasi genetik tersebut mengindikasikan bahwa jagung ketan kultivar lokal
Bima akan memiliki kemajuan genetik yang besar jika diseleksi atas dasar kriteria
seleksi tinggi tanaman dan panjang tongkol.
Tabel 5. Nilai korelasi antar sifat
1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
1
1
2
0,97 1,00
3
0,96 0,96 1,00
4
0,86 0,90 0,83 1,00
5
0,67 0,73 -0,67 0,62 1,00
6
0,94 0,97 0,93 0,87 0,80 1,00
7
0,85 0,88 0,88 0,82 0,54 0,82 1,00
8
0,86 0,92 -0,4 0,82 0,88 0,96 0,74 1,00
9
0,70 0,68 0,69 0,57 0,37 0,64 0,67 0,55 1,00
10
0,85 0,89 0,87 0,78 0,60 0,85 0,88 0,79 0,75 1,00
11
0,77 0,76 0,77 0,78 0,46 0,70 0,85 0,60 0,66 0,71 1,00
12
0,85 0,89 0,85 0,76 0,57 0,83 0,80
5 0,53 0,77 0,69 1,00
*) 1. Umur keluar malai 2. umur keluar rambut tingkol 3.Tinggi tanaman 4. Jumlah
daun 5.Diameter batang 6. Umur panen 6. Panjang tongkol 7. Diameter tongkol 8.
Jumlah baris/tongkol 10 Jumlah biji/tongkol 11. Berat biji pipil kering /tongkol 12.
Berat 1000 butir biji
**) Nilai korelasi di atas 0,37 berbeda nyata pada taraf nyata 5 %
Diameter tongkol, jumlh baris per tongkol dan jumlah biji per tongkol tidak
menunjukkan beda nyata antar popuasi. Khusus untuk sifat diameter tongkol dan
jumlah baris per tongkol walaupun antar populasi tidak berbeda nyata namun kedua
sifat terbut menunjukkan kemajuan seleksi yang linear dan nyata ( Idris dan Hanafi,
2016). Ini artinya jka seleksi ini dilanjutkan maka akan terjadi peningkatan ukuran dari
sifat-sifat tersebut. Poespodarsono (1988) menjelaskan bahwa perubahan nilai rata-rata
populasi suatu sifat sifat akibat seleksi tidak akan bisa terjadi secara mendadak namun
membutuhkan waktu. Diduga hal tersebut akan terjadi pada kedua sifat tersebut.
Berat 1000 butir biji menunjukkan perbedaan yang nyata antar populasi. Berat
1000 butir biji mencerminkan kemampuan tanaman berkompetisi. Kompetisi ini
didukung pula sifat-sifat lain seperti tInggi tanaman, diameter batang, jumlah daun dan
sifat-sifat yang lain. Berat 1000 biji menunjukkan beda nyata fengan sifat-sifat tersebut.
Berdasarkan data pada Tabel 3 bahwa berat biji pipil kering per tongkol
berkorelasi positif nyata dengan semua sifat yang lain. Ini artinya perbaikan daya hasil
(berat biji per tongkol) didukung oleh sifat-sifat lain terutama sifat tinggi tanaman dan
panjang tongkol sebagai kriteria seleksi. Data korelasi memberikan arah perbaikan
populasi. Seleksi tidak langsung dapat dilakukan untuk perbaikan daya hasil terutama
melalui sifat-sifat yang merupakan kriteria seleksi. Tinggi tanaman dan panjang tongkol
memiliki nilai heritabilitas dalam arti sempit yang tinggi serta berkorelasi positif nyata
terhadap hasil (Idris dkk, 2008). Basuki (1996) menjelaskan bahwa sifat yang tinggi
nilai heritabilitas dalam arti sempit yang tinggi memiliki respon seleksi yang tinggi
pula.
KESIMPULAN DAN SARAN
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya hasil populasi Co, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6
masing-masing berturut-turut adalah sebesar 3,55 ton/ha, 3,58 ton/ha, 3,60 ton/ha, 3,67
ton/ha, 4,23 ton.ha, 4,33 ton/ha, dan 4,51 ton/ha. Berat biji pipil kering per tongkol
berkorelasi positif nyata dengan seluruh sifat yang diamati. Berdasarakan kesimpulan di
atas maka disarankan usaha perbaikan populasi jagung kultivar lokal Bima dengan
melalui seleksi massa masih perlu perlu dilanjutkan.
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UJI LAPANG BIOPESTISIDA Streptomyces sp. DALAM MENGENDALIKAN
PENYAKIT LAYU FUSARIUM PADA TANAMAN TOMAT
THE USE OF BIOPESTICIDE Streptomyces sp. TO CONTROL WILD DISEASE ON
TOMATO - FIELD EXPERIMENT
Irwan Muthahanas, Mulat Isnaini
Fakultas Pertanian Universitas Mataram
ABSTRAK
Streptomyces sp. merupakan salah satu mikroorganisme yang berpotensi untuk
digunakan sebagai biopestisida dalam pengendalian penyakit tanaman. Penelitian
bertujuan untuk mengetahui kemampuan biopestisida Streptomyces sp. dalam
mengendalikan Fusarium oxysporum penyebab penyakit layu tanaman tomat pada skala
lapangan. Penelitian dirancang dengan rancangan acak lengkap yang terdiri dari 11
perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali. Perlakuan formulasi cair dengan perendaman
bibit tanaman tomat dalam suspensi Streptomyces sp. (RA) menunjukan kemampuan
penekanan intensitas paling baik (11,91%). Intensitas penyakit pada perlakuan tanpa
inokulasi Streptomyces sp. (TD) mencapai 61,90%. Perendaman bibit tanaman tomat
dalam suspensi Streptomyces sp. juga berpengaruh terhadap jumlah buah yang
dihasilkan yang mencapai rata-rata 588,33 buah, sedangkan pada tanpa perlakuan
Streptomyces sp. hanya mencapai rata-rata 185,67 buah. Penggunaan formulasi cair
terbukti lebih efisien dan efektif dalam menekan intensitas penyakit layu yang
disebabkan oleh Fusarium pada tanaman tomat.
Kata kunci : Streptomyces sp., Fusarium oxysporum, Biopestisida.
ABSTRACT
Microorganism of Streptomyces sp. is one of the potential biopesticide to control plant
disease. The aim of this study was to determine Streptomyces sp. as biopesticide
controlling wild disease on tomato caused by Fusarium oxysporum. as field experiment.
The experiment was arranged with Completely Randomized Design with 11 treatment
and each treatment was replicated tree (3) times. The result showed that seedlling were
dipped in Streptomyces sp. suspension (RA) gave a better control on disease intensity
(11,90%) compared to treatment whithout inoculation of Streptomyces sp. (TD) i.e.
61,90%. Tomato seedlling were dipped in Streptomyces sp. supension also gave a high
number of tomato fruit (588,33) compared to non inoculatoin (185,67). The
formulatiom of Streptomyces sp. suspenions was more effective and efficient to control
tomato wilt disease caused by Fusarium oxysporum.
Key word : Streptomyces sp., Fusarium oxysporum, Biopesticide
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LATAR BELAKANG
Pengunaan pestisida kimia sintetik masih menjadi pilihan pertama para petani
dalam mengendalikan penyakit tanaman. Kebiasaan yang sudah berlangsung lama ini
masih sulit dihilangkan karena beberapa hal yang dimiliki pestisida masih memberikan
harapan. Kelebihan-kelebihan tersebut seperti hasil pengendalian meng gunakan
pestisida dapat cepat langsung dilihat oleh petani, praktis dalam peng gunaannya,
mudah didapatkan, dan cepat tersedia di pasaran.
Upaya mengurangi dampak negatif dari penggunaan pestisida mendapat
perhatian dari pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1995 tentang Perlindungan Tana man dan Keputusan Menteri Pertanian No.
887/Kpts/OT.210/9/97 tentang Pedo man Pengendalian OPT. dengan penerapan
Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dalam pengendalian Organisme Penggangu
Tanaman (OPT). Dalam PHT penggunaan pestisida ditempatkan menjadi alternatif
terakhir pengendalian.
Untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia sintetik dan dalam rangka
mendukung kebijakan penerapan PHT, maka diperlukan pengendalian OPT yang ramah
lingkungan. Penggunaan biopesti sida dalam pengendlain penyakit tanaman merupakan
salah satu upaya untuk menekan penggunaan pestisida kimia sintetik. Sumber daya
biologi yang beragam di lingkungan kita sangat potensial untuk dikembangkan dalam
pembuatan biopestida. Salah satu sumberdaya biologi yang dapat digunakan sebagai
bahan pembuatan biopestisida adalah mikroorganisme.
Penggunaan biopestisida yang berbahan aktif mikroorganisme merupakan salah
satu alternatif yang dapat dikembangkan dalam mengendalikan penyakit tanaman.
Dalam kaitan pengembangan pestisida yang berbahan aktif mikroorganisme tersebut,
beberapa peneliti telah berupaya untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pestisida
yang berbahan aktif mikroorganisme. Alam M, et al (2012) melaporkan Streptomyces
sp. isolat CIMAP-A1 mampu menghambat pertumbuhan jamur Stemphylium sp.,
Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Colletotrichum spp., Curvularia spp.,
Corynespora cassicola and Thielavia basicola pada uji in-vitro.
Muthahanas (2007) berhasil mengisolasi 45 isolat Streptomyces sp. dari rizosfer
tanaman tomat, cabe dan bawang merah. Dari 45 isolat tersebut memperlihatkan hasil
penghambatan terhadap jamur patogen yang bervariasi dari 20% sampai 70% pada uji
in-vitro di Laboratorium. Muthahanas (2009) juga melaporkan penggunaan
Streptomyces sp. untuk mengendalikan penyakit layu tanaman tomat yang disebabkan
oleh Fusarium pada skala rumah plastik juga menunjukan keberhasilan.
Keberhasilan pengendalian penyakit layu tanaman tomat yang disebabkan oleh
Fusarium dengan menggunakan Streptomyces sp. pada skala rumah plastik bukan
merupakan suatu jaminan bahwa isolat tersebut sudah dapat direkomendasikan sebagai
agen yang pengedali hayati karena masih harus melalui pengujian lebih lanjut. Salah
satu pengujian terhadap isolat yang sudah berhasil secara in-vitro dan sekala rumah kaca
adalah pengujian di lapangan atau areal pertanian dan pengujian pada berbagai lokasi
pertanian. Untuk itu akan dilakukan peneletian kemampuan Sterptomyces tersebut pada
lahan pertanian milik petani dengan judul “Uji Lapang Biopestisida Streptomyces sp.
dalam Mengendalikan Penyakit Layu Fusarium pada Tanaman Tomat”.
BAHAN DAN METODE
Penelitian akan dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian
Unram dan dan di lahan sawah milik petani di Desa Sesela Kabupaten Lombok Barat.
Pelaksanaan penelitian di Laboratorium meliputi pembuatan formulasi dan perbanyakan
biopestisida dalam bentuk cair dan dalam bentuk padat (pellet).
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Pembuatan Formulasi Cair
Formulasi cair isolat BSi Streptomyces sp. akan dibuat dengan menumbuhkan
Streptomyces sp. pada media molases (cairan sisa perasan tebu) 25%. Media molases
yang berisi Streptomyces sp. di gojok selama 6 jam setiap hari menggunakan sheker
selama 7 hari.
Uji Formulasi Cair
Percobaan Perendaman Benih. Percobaan akan dilakukan dengan merendam
perakaran bibit tomat varietas monza selama 60 menit dalam larutan media yang
mengandung Streptomyces sp. Benih yang sudah direndam di tanam dengan jarak
tanam 50 x 60 cm pada bendengan berukuran 1 x 4 m. Inokulasi F. oxysporum
dilakukan pada saat penanaman bibit dengan mencampur tanah permukaan (± 10 cm)
dengan 5 potongan biakan berdiamater 1 cm. Percobaan ditata berdasarkan rancangan
acak lengkap dengan 3 ulangan sehingga diperoleh 3 unit perlakuan perendaman bibit
tomat.
Percobaan Inokulasi Rizosfer Tomat. Percobaan dilakukan dengan
menginokulasi langsung suspensi Streptomyces sp. sebanyak 100 ml di area rizosfer
tanaman tomat. Inokulasi dilakukan pada waktu yang berbeda yaitu 1 minggu sebelum
tanam, bersamaan dengan waktu tanam, 1 minggu sesudah tanam bibit tomat, dan tanpa
perlakuan inokulasi Streptomyces sp. Inokulasi F. oxysporum dilakukan pada saat
penanaman bibit dengan mencampur tanah permukaan (± 10 cm) dengan 5 potongan
biakan berdiamater 1 cm. Percobaan ditata berdasarkan rancangan acak lengkap dengan
3 ulangan sehingga diperoleh 12 unit perlakuan inokulasi rizosfer.
Inokulasi Langsung pada Tanaman. Inokulasi langsung pada tanaman tomat
dilakukan dengan menyuntikkan 5 ml suspensi Streptomyces sp. pada batang tanaman
(± 5 cm) di atas permukaan tanah pada saat tanaman berumur 2 minggu setelah tanam.
Inokulasi F. oxysporum dilakukan bersamaan dengan waktu tanam, 1 minggu setelah
tanam, dan 2 minggu setelah tanam. Percobaan ditata berdasarkan rancangan acak
lengkap dengan 3 ulangan sehingga diperoleh 9 unit perlakuan inokulasi langsung pada
tanaman.
Pembuatan Formulasi Padat
Formulasi padat Streptomyces sp. dibuat dengan mencampur biakan
Streptomyces sp. dengan beberapa bahan perekat dan sumber nutrien bagi Streptomyces
sp. Sebagai perekat akan digunakan tepung kanji sedangkan sebagai sumber nutrien
akan digunakan dedak halus dan larutan molases. Pembentukan butiran padat akan
dilakukan dengan mencampur 100 ml suspensi Streptomyces sp. dengan 500 g dedak
halus dan 50 g tepung kanji dan 10 ml larutan molases. Pencampuran dilakukan dengan
menggunakan wadah niru atau talenan dengan cara menggoyangkan secara memutar
sehingga terbentuk butiran-butiran seperti pellet dengan ukuran diameter 5 mm.
Uji Formulasi Padat
Butiran pellet Streptomyces sp. di aplikasikan pada tanaman tomat dengan
sebanyak 20 butir per tanaman dengan waktu aplikasi yang berbeda yaitu pada saat 1
minggu sebelum tanam, bersamaan dengan waktu tanam, dan 1 minggu sesudah
penanaman tomat. Percobaan ditata berdasarkan rancangan acak lengkap dengan 3
ulangan sehingga diperoleh 3 unit perlakuan.
Parameter yang diamati pada percobaan tahnn pertama adalah:
a. Perkembangan Penyakit. Perkem bangan penyakit diamati dengan memeriksa
gejala penyakit tanaman seperti terjadinya layu atau penguningan daun tanaman
yang disebabkan oleh patogen. Pengamatan juga dilakukan terhadap masa inkubasi
dari penyakit sejak satu hari setelah inokulasi patogen. Pada akhir percobaan akan
dihitung intensitas dari penyakit pada setiap perlakuan dengan rumus :
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Intensitas =
penyakit
sakit

Jumlah tanaman

X 100%

Total tanaman
b.

Pertumbuhan Tanaman. Parameter pertumbuhan yang akan dimati meliputi tinggi
tanaman, jumlah buah, berat buah dan berat berangkasan tanaman.
Data hasil pengamatan pada semua tahap percobaan akan dianalisis dengan
Analisis Varians (ANOVA) dan diujilanjut dengan Uji Beda Nyata Jujur pada taraf 5%
dengan menggunakan program MINITAB. Data hasil analisis akan ditampilkan dalam
bentuk tabel dan grafik serta foto-foto hasil pengamatan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamatan parameter masa inkubasi penyakit layu fusarium tidak berbeda
antar perlakuan. Gejala penyakit tanaman timbul pada hari sama pada semua perlakuan
yaitu pada hari ke-tujuh setelah inokulasi Fusarium. Hal ini menunjukkan bahwa
Streptomyces sp. tidak berpengaruh terhadap masa inkubasi dari penyakit layu. Gejala
penyakit layu yang disebabkan oleh fusarium tampa seperti pada Gambar 6A dan 6B.
Gejala layu tanaman tomat terlihat dengan mulai terkulainya daun tanaman yang pada
akhirnya menyebabkan seluruh tanaman menjadi layu dan menyebabkan kematian
tanaman. Pada pangkal batang tanaman tomat yang berada beberapa centimeter di atas
permukaan tanah terlihat adanya bagian batang yang mengalami perubahan warna
menjadi berwarna cokelat. Munculnya gejala penyakit ini menandakan bahwa patogen
fusarium yang digunakan pada penelitian ini memiliki patogenisitas yang cukup tinggi.
Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa perlakuan Streptomyces sp.
berpengaruh terhadap beberapa parameter pengamatan. Perlakuan Streptomyces sp.
berpengaruh terhadap intensitas penyakit dan jumlah buah tomat yang dihasilkan dan
tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman dan berat buah tomat.
Semua perlakuan Inokulasi Streptomyces sp. baik formulasi cair maupun
formulasi padat mampu menekan intensitas penyakit (Gambar 6). Perlakuan
perendaman bibit tomat pada formulasi cair Streptomyces sp. (RA) mampu menekan
intensitas penyakit sampai 11,91% dan merupakan intensitas penyakit terendah.
Perlakuan RA berbeda nyata dengan perlakuan inokulasi rizosfer Streptomyces sp. satu
minggu setelah tanam (TC), tanpa inokulasi Streptomyces sp. (TD), inokulasi langsung
Streptomyces sp. ketanaman dengan inokulasi fusarium bersamaan waktu tanam (SA),
dan semua perlakuan inokulasi dengan menggunakan formulasi padat (PA, PB, PC).
Rendahnya intensitas penyakit layu fusarium pada semua perlakuan inokulasi
baik formulasi padat maupun formulasi cair membuktikan bahwa bioagen Streptomyces
sp. mampu memberikan proteksi pada tanaman tomat. Proteksi tersebut dimungkinkan
karena Streptomyces sp. mampu menghasilkan antibiotik yang mampu menghambat
pertumbuhan dari patogen fusarium. Lestari, Saraswati dan Chaerani (2009)
menyatakan bahwa Streptomyces sp. merupakan salah satu mikroorganisme tanah yang
memiliki kemampuan menghasilkan zat bioaktif potensial menghambat pertumbuhan
patogen tular tanah. Hasil uji bioaktif yang di hasilkan oleh Streptomyces terbukti
mampu menghambat beberapa patogen tular tanah diantaranya Bacillus subtilis,
Bacillus cereus, Ralstonia solanacearum, Xanthomonas axonopodis, X. Oryzae,
Rhizoctonia sp., dan Fusarium oxysporum
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Gambar 6. Gejala penyakit layu Fusarium tanaman tomat. (A) tanaman tomat
mengalami layu, (B) warna cokelat pangkal batang tanaman tomat.
LSD 0,05 = 24, 46

Gambar 7. Intensitas penyakit layu Fusarium pada berbagai perlakuan Streptomyces sp.
Perendaman bibit dengan Streptomyces (RA), Inokulasi rizosfer 1 minggu
sebelum tanam (TA) bersamaan waktu tanam (TB), 1 minggu sesudah tanam
(TC), tanpa inokulasi (TD), inokulasi Fusarium bersamaan waktu tanam
(SA), 1 minggu sesudah tanam (SB), 2 minggu sesudah tanam (SC),
formulasi padat 1 minggu sebelum tanam (PA), bersamaan waktu tanam
(PB), 1 minggu ssudah tanam (PC).
Intensitas penyakit layu fusarium tertinggi pada perlakuan tanpa Streptomyces
sp. (TD) yaitu sebesar 61,90%, dan terendah pada perlakuan perendaman bibit tomat
pada formulasi cair Streptomyces sp. (RA) sebesar 11, 91% Tingginya penurunan
intensitas penyakit ini menggambarkan formulasi cair mampu memberikan
perlindungan lebih baik dibandingkan dengan perlakuan formulasi padat. Hal ini diduga
bahwa antibiotik atau zat bioaktif yang terdapat pada formulasi cair langsung
melindungi perakaran atau bagian lain dari tanaman tomat dan melakukan kolonisasi
jaringan tanaman sehingga tidak terinfeksi oleh Fusarium. Penggunaan suspensi
Streptomyces sp. juga di kemukakan oleh Kawuri (2012), bahwa penggunaan
Streptomyces sp. dalam bentuk cair dengan cara penyemprotan filtrat sebanyak empat
kali, terbukti efektif dalam menekan penyakit busuk daun lidah buaya dengan
presentase penyakit pada kontrol sebesar 86,1% menjadi 27,75%.
Aplikasi Streptomyces sp. dengan formulasi cair dan padat juga berpengaruh
terhadap jumlah buah tomat yang dihasilkan (Gambar 7). Jumlah buah tomat tertinggi
diperoleh pada perlakuan perendaman bibit tanaman tomat dengan Streptomyces sp.
(RA) sebesar 588,33 buah, dan terendah pada perlakuan tanpa inokulasi Streptomyces
sp. (TD) sebesar 185,67 buah. Perlakuan RA tidak berbeda nyata dengan perlakuan
inokulasi Streptomyces sp. 1 minggu sebelum tanam (TA), inokulasi Streptomyces sp.
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bersamaan dengan waktu tanam (TB), dan injeksi Streptomyces sp. ke tanaman 2
minggu sebelum tanam dan inokulasi Fusarium 2 minggu setelah tanam (SC).
LSD 0,05 = 163,41

Gambar 8. Jumlah buah tanaman tomat pada berbagai perlakuan Streptomyces sp.
Perendaman bibit dengan Streptomyces (RA), Inokulasi rizosfer 1 minggu
sebelum tanam (TA) bersamaan waktu tanam (TB), 1 minggu sesudah
tanam (TC), tanpa inokulasi (TD), inokulasi Fusarium bersamaan waktu
tanam (SA), 1 minggu sesudah tanam (SB), 2 minggu sesudah tanam (SC),
formulasi padat 1 minggu sebelum tanam (PA), bersamaan waktu tanam
(PB), 1 minggu ssudah tanam (PC).Tingginya jumlah buah tanaman tomat
pada perlakuan perendaman bibit tomat (RA) menggambarkan bahwa
bioagen Streptomyces sp. mampu melindungi tanaman dari penyakit layu
yang berakibat pada pertumbuhan yang optimal dari tanaman tercapai.
Pencapai pertumbuhan optimal bagi tanaman akan berdampak pada
produksi yang maksimal juga akan tercapai.
Disamping memberikan perlindu ngan pada tanaman, Streptomyces sp. juga
mampu memperbaiki produksi tanaman. Lestari, Saraswati dan Chaerani (2009)
mengungkapkan bahwa perlakuan pelapisan dan pencelupan benih padi dengan
inokulan Streptomyces PS4-16 menghasilkan bobot gabah tertinggi (9,3 kg/ubin)
sedangkan perlakuan dengan bakterisida Nordox 7,8 kg/ubin. Hasil penelitian
Arwiyanto, Supriadi, dan Junawati (2009) menyatakan perlakuan Streptomyces sp isolat
S57 dan S67 dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman jahe serta
menurunkan indeks penyakit layu bakteri Rasltonia solanacearum di lapangan. Jenis
Streptomyces, lama pencelupan, waktu pemberian, dan kerapatan suspensi tidak
mempengaruhi pertumbuhan, produksi dan penekanan penyakit layu bakteri.
Perlakuan inokulasi Streptomyces sp. tidak berbeda nyata terhadap tinggi
tanaman dan berat buah tomat pada semua perlakuan Gambar 8 dan Gambar 9.
Perlakuan perendaman bibit tanaman tomat pada formulasi cair Streptomyces sp.
mampu menghasilkan tanaman paling tinggi yaitu 123,73 cm, walau tidak berbeda
nyata dengan perlakuan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa perlakuan bioagen
Streptomyces sp. pada penamaman tomat mampu memberikan pengaruh yang baik
terhadap pertumbuhan tanaman.
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LSD 0,05 = 19,38

Gambar 9. Tinggi tanaman tomat (cm) pada berbagai perlakuan Streptomyces sp.
Perendaman bibit dengan Streptomyces (RA), Inokulasi rizosfer 1 minggu
sebelum tanam (TA) bersamaan waktu tanam (TB), 1 minggu sesudah
tanam (TC), tanpa inokulasi (TD), inokulasi Fusarium bersamaan waktu
tanam (SA), 1 minggu sesudah tanam (SB), 2 minggu sesudah tanam (SC),
formulasi padat 1 minggu sebelum tanam (PA), bersamaan waktu tanam
(PB), 1 minggu sudah tanam (PC).

LSD 0,05 = 0,01054

Gambar 10. Berat buat tanaman tomat (kg) pada berbagai perlakuan Streptomyces sp.
Perendaman bibit dengan Streptomyces (RA), Inokulasi rizosfer 1 minggu
sebelum tanam (TA) bersamaan waktu tanam (TB), 1 minggu sesudah
tanam (TC), tanpa inokulasi (TD), inokulasi Fusarium bersamaan waktu
tanam (SA), 1 minggu sesudah tanam (SB), 2 minggu sesudah tanam (SC),
formulasi padat 1 minggu sebelum tanam (PA), bersamaan waktu tanam
(PB), 1 minggu ssudah tanam (PC).
KESIMPULAN DAN SARAN
Secara keseluruhan pengamatan parameter ini menunjukkan bahwa perlakuan
Sterptomyces sp. formulasi cair dan padat memberikan pengaruh pada tanaman tomat.
Pengaruh formulasi tersebut tergambar dari parameter yang diamati menunjukkan
Sterptomyces sp. mampu menghambat atau menurunkan intensitas penyakit layu yang
disebakan oleh fusarium, memperbaiki pertumbuhan tanaman, mampu meningkatkan
jumlah buah tanaman tomat.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh aplikasi pupuk organik cair pada
pertumbuhan dan hasil kentang var. Supejhon. Manfaat penelitian adalah untuk
memberikan rekomendasi kepada petani tentang dosis terbaik dari aplikasi pupuk
organik cair pada tanaman kentang. Penelitian dilaksanakan di sentra produksi kentang
desa Linelean Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara
selama 5 (lima) bulan. Percobaan disusun dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK)
dengan faktor tunggal, yaitu dosis pupuk organik cair (POC). Perlakuan terdiri atas : 0
(kontrol) ; 2,5 ml/l ; 5,0 ml ; 7,5 ml/l; dan 10 ml / l air. Variabel yang dimati meliputi :
laju tumbuh tanaman (LTT), laju tumbuh umbi (LTU), jumlah umbi per tanaman, bobot
umbi per tanaman, dan hasil umbi per petak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perkembangan LTT pada semua perlakuan memiliki pola yang sama, yaitu meningkat
tajam pada umur 28 sampai 42 HST kemudian pertambahan LTT mulai menurun pada
umur 56 HST sampai memasuki masa panen. Perkembangan LTU meningkat tajam
dimulai pada umur 35 .HST sampai 63 HST kemudian mulai menurun pada umur 77
HST sampai memasuki masa panen, pertumbuhan umbi dengan nilai tertinggi dicapai
oleh perlakuan 5,0 ml/l air dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Aplikasi POC nyata
meningkatkan bobot umbi per tanaman dan produksi per petak, bobot umbi per tanaman
meningkat dari 1,24 kg (kontrol) menjadi 1,53 kg (dosis 5,0 ml/l air) dan produksi per
petak meningkat dari 7,46 kg (kontrol) menjadi 9,23 kg (dosis 5,0 ml/l air).
Berdasarkan hasil penelitian disarankan bahwa dosis POC terbaik untuk diaplikasikan
pada tanaman kentang di sentra produksi Modoinding adalah 5,0 ml / l air.
Kata kunci : pupuk organik cair, pertumbuhan, produksi, kentang
LATAR BELAKANG
Kentang (Solanum tuberosum L.) termasuk
komoditas strategis untuk
mendukung ketahanan pangan nasional. Umbi kentang merupakan sumber karbohidrat
yang bernilai gizi tinggi dan dapat digunakan sebagai bahan pangan pengganti beras.
Menurut Setiadi (2009), kandungan gizi dalam 100 gram bahan ialah kalori 83 kal,
protein 2 gram, lemak 0,1 gram, karbohindrat 19.1 gram, kalsium (Ca) 11 mg, besi(Fe)
0,7 mg dan vitamin B1 0,11 mg vitamin C 17 mg.
Umbi kentang dimanfatkan sebagai bahan pangan baik dalam bentuk segar
maupun dalam bentuk olahan. Aneka bahan pangan dari kentang dapat berbentuk
olahan basah atau kering, antara lain kentang rebus, kentang kukus, sop kentang,
perkedel kentang, keripik dan chip kentang. Pati dari kentang dimanfaatkan dalam
industri, seperti industri kertas, tekstil, perekat, sabun, perawatan kecantikan dan
pengobatan antara lain menghaluskan kulit, menghilangkan jerawat, juga sebagai food
teraphy bagi penderita diabetes.
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Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah sentra penghasil kentang
dari 13 sentra penghasil kentang di Indonesia. Sentra penghasil kentang di Provinsi
Sulawesi Utara berada pada dataran tinggi di kawasan Modassi ( Modoinding,
Modayag, Passi ) yang terletak di Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang
Mongondow Timur. Luas lahan potensial untuk pengembangan tanaman kentang di
kawasan ini adalah 14.49 ton/ ha (Badan Pusat Statistik dan Dirjen Hortikultura, 2011).
Varietas Supejhon banyak diusahakan oleh petani kentang di Sulawesi Utara disamping
varietas Granola dan Atlantik. Tanaman ini merupakan kentang unggul spesifik lokasi
dan sudah lama dibudidayakan oleh petani disekitar Modoinding Kabupaten Minahasa
Selatan, dengan penyebaran sudah meliputi hampir seluruh kawasan Modassi
(Modoinding, Modayag dan Passi). Keunggulan kentang tersebut adalah ukuran umbi
yang besar, dengan rata-rata produksi berkisar 13 – 17 ton/ha, bahkan potensi produksi
kentang ini bisa mencapai 25 ton/ha (Palendeng, 2010).
Secara umum produksi kentang di Indonesia masih rendah, yaitu sekitar
1.347.815 ton pada tahun 2013 dengan produktivitas sebesar 16, 02 t ha-1, padahal
potensi produksi dari varietas unggul berkisar 13 – 36 t ha-1 . Di Sulawesi Utara
produktivitas kentang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, pada tahun 2012
sebesar 14,52 ton ha-1 dan pada tahun 2013 turun menjadi 11,66 ton ha-1 (Badan Pusat
Statistik, 2014). Salah satu faktor penyebab penurunan produktivitas kentang adalah
petani masih menerapkan sistem budidaya konvensional dengan input kimia yang
tinggi. Penggunaan pupuk kimia dengan dosis tinggi dalam jangka waktu yang panjang
berdampak terhadap penurunan kesuburan lahan pertanian antara lain struktur tanah
menjadi padat dan pH tanah semakin rendah sehingga akan menurunkan produktivitas
tanaman.
Salah satu cara untuk mengatasi penurunan kesuburan tanah adalah dengan
penggunaan pupuk organik baik dalam bentuk padat maupun cair. Pupuk organik
umumnya merupakan pupuk lengkap karena mengandung unsur hara makro dan mikro
walaupun dalam jumlah sedikit. Kelebihan pupuk cair mampu memberikan hara sesuai
kebutuhan tanaman, pemberiannya dapat lebih merata dan kepekatannya dapat diatur
sesuai kebutuhan tanaman (Hadisuwito, 2012). Pupuk organik cair Super Bionik yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk organik yang mengandung unsur hara
makro dan mikro serta zat pengatur tumbuh dengan kandungan dan komposisi yaitu :
C- Organik, (5 %), N (5%), P2O (3,75 %), K2O (6,8 %), CaO (0,5 %), MgO (0,4 %).
SO4 (0,6 %), C/N Ratio (1%), juga dilengkapi dengan Fe, Cu, Zn, Co, B,Mo, Mn) dan
17 asam amino 3 hormon (Cytokinin, IAA, GA3 ) dan asam organik.
Penggunaan pupuk organik cair pada tanaman kentang var. Supejhon belum
pernah diuji, sehingga diperlukan pengujian untuk mengetahui bagaimana respons
tanaman kentang varietas Supejhon terhadap aplikasi pupuk organik cair.
Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji respons pertumbuhan dan hasil
kentang varietas Supejhon terhadap aplikasi pupuk organik cair. Manfaat penelitian
adalah memberikan rekomendasi kepada petani tentang dosis pupuk organik cair yang
tepat dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman kentang di Sulawesi
Utara.
BAHAN DAN METODE
Waktu dan Tempat
Penelitian telah dilaksanakan di Instalasi Kebun Benih desa Linelean Kecamatan
Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dengan ketinggian tempat
1100 m dari permukaan laut. Penelitian ini berlangsung selama 4 bulan dimulai pada
bulan Maret 2012 sampai dengan Juni 2012.
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Bahan dan alat yang digunakan adalah umbi kentang varietas Supejhon yang
diperoleh dari Instalasi Kebun Benih Modoinding, pupuk organik cair Super Bionik,
pupuk kandang, pupuk (Urea, SP-36, dan KCl), ember, plastik hitam, spayer, timbangan
analitik, oven, sprayer, meteran, alat tulis menulis dan kamera digital.
Percobaan disusun dalam Rancangan Acak Kelompok dengan faktor tunggal yaitu
dosis pupuk organik cair (POC), yaitu : 0 ml/l air (kontrol); 2,5ml/l air ; 5,0 ml/l air ;
dan 7,5 ml / lit air.
Variabel yang diamati terdiri atas : (1) Laju Tumbuh Tanaman (LTT) rata-rata
duamingguan mulai 14 hari sampai 70 hari setelah tanam (Gardner dkk., 1991) dengan
formula, LTT = 1/p x (W2 – W1) / (t2 - t1) cm-2 hr-1, dimana p= luas lahan yang
ditutupi tajuk tanaman, W = bobot kering tanaman, t = waktu pengamatan ; (2) Laju
Tumbuh Umbi (LTU) duamingguan yaitu laju penambahan bobot kering umbi
pertanaman persatuan waktu yang menggambarkan peningkatan rata-rata bobot kering
umbi per tanaman per hari rata-rata dalam periode waktu tertentu (Nurmayulis dan
Maryati, 2008), dengan formula :
LTU = (Wu2 –Wu1) / (t2 – t1) . 1/s (g hari -1 ),
dimana Wu = bobot kering total umbi, t = waktu pengamatan, s = jumlah
sampel tanaman ; (3) jumlah umbi/tanaman ; (4) bobot umbi/tanaman ; dan (5)
produksi/petak.
Pelaksanaan Penelitian
Persiapan tanam dan penanaman meliputi pembibitan, pengolahan tanah
dilakukan 2 minggu sebelum tanam dan dibuat bedengan dengan ukuran 3 x 5 m.
Penanaman bibit dengan jarak tanam 70 cm x 30 cm.
Pupuk kandang diberikan pada saat pengolahan tanah dengan dosis 5 ton/ha.
Pupuk Urea (1/2 bagian), SP-36 dan KCl diberikan pada saat tanam, ½ dosis pupuk urea
diberikan pada saat tanaman berumur 30 hari. Dosis pupuk anorganik adalah 225 kg
urea/ha, 300 kg SP-36/ha, dan 100 kg KCl/ha. Dalam penelitian ini menggunakan 2/3
dari dosis tersebut diatas, yaitu 150 kg urea/ha, 200 kg SP-36/ha, dan 66,67 kg KCl/ha.
Dosis POC diaplikasikan berdasarkan perlakuan, yaitu 0 ml/l air; 2,5 ml/l air; 5,0 ml/l
air dan 7,5 ml/l air, diberikan pada saat tanaman berumur 2 minggu dengan interval
waktu pemberian 1 kali per minggu dengan cara disemprotkan pada tanaman.
Pada saat tanaman berumur 91 HST daun kentang mulai menguning. Umbi
kentang masih akan terus membesar hingga daun mati. Setelah semua daun mati,
tanaman dibiarkan kira-kira selama 15 hari, hingga kulit umbi sudah kuat, tidak mudah
terkelupas dan umbi siap dipanen pada saat tanaman berumur 105 hari.
Data Laju Tumbuh Tanaman dan Laju Tumbuh Umbi dianalisis dengan
menggunakan analisis regresi, jumlah umbi/tanaman, bobot umbi/tanaman dan
produksi umbi /petak dianalisis dengan analisis sidik ragam dan dilanjutkan Uji Beda
Nyata Terkecil (BNT) 5 %.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Laju Tumbuh Tanaman (LTT)
Laju tumbuh tanaman menggambarkan peningkatan rata-rata bobot kering tajuk
per satuan luas per satuan waktu. Perkembangan LTT rata-rata dua mingguan dari umur
28 HST, 42 HST, 56 HST dan 70 HST kentang varietas Supejhon disajikan pada
Gambar 1. Gambar 1 menunjukkan bahwa perkembangan LTT pada semua perlakuan
memiliki pola yang sama, yaitu meningkat tajam pada umur 28 sampai 42 HST (fase
pertumbuhan vegetatif aktif), mencapai puncaknya pada umur 49 HST kemudian
pertambahan LTT mulai menurun pada umur 56 HST dan menurun tajam sampai
memasuki masa panen. Nilai LTT dari semua perlakuan hampir tidak berbeda dilihat

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

122

dari garis kurva yang saling berimpit, namun nilai terendah pada perlakuan 0 ml/l air
(kontrol).

V1Po Y = - 0.0068788 + 0.0004159 x - 0.0000044 x2
V1P1 Y =
V1 P 2 Y =

- 0.0061524 + 0.0004049x - 0.0000045 x2
- 0.0065846 + 0.0004349x - 0.0000048 x2

Gambar 1. Pengaruh
Pupuk+ Organik
Cair
Terhadapx2Laju Tumbuh
V1 P3 Pemberian
Y = - 0.0068798
0.0004482x
- 0.0000050
Tanaman
Hal sebaliknya dilaporkan oleh Marpaung, Karo, dan Tarigan dalam hasil
penelitiannya, bahwa pemanfaatan POC dengan dosis 6 ml/l air dan teknik penanaman
dengan mulsa dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif kentang sebesar 84,48 %
pada umur 1 bulan setelah tanam (BST) dan 98,68 % setelah berumur 2 BST. Parman
(2007) juga melaporkan bahwa pemberian POC dengan dosis 4 ml/l memberikan hasil
yang signifikan terhadap jumlah daun, berat basah tanaman , diameter umbi, dan berat
basah umbi kentang.
Laju Tumbuh Umbi (LTU)
Laju tumbuh umbi menggambarkan kecepatan penimbunan asimilat di dalam
umbi. LTU dihitung berdasarkan rata-rata bobot kering umbi per satuan waktu per
satuan luas lahan. LTU rata-rata dua mingguan dari umur 35 HST, 49 HST, 63 HST, 77
HST dan 91 HST kentang varietas Supejhon disajikan pada Gambar 2 berikut ini.
Gambar 2 menunjukkan bahwa perkembangan LTU pada semua perlakuan
aplikasi POC memiliki pola yang sama, yaitu meningkat tajam dimulai pada umur 35
.HST sampai 63 HST kemudian mulai menurun pada umur 77 HST sampai memasuki
masa panen. Laju tumbuh umbi rata-rata dengan dosis 5.0 ml/l air sangat menonjol dan
memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya, namun perlakuan 2,5
ml/l air, dan 7,5 ml/l air memiliki nilai-nilai yang tidak berbeda (bentuk kurva berimpit).
Nilai LTU terendah diperoleh pada perlakuan kontrol.
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V 1 P0

Y = - 1.41332 + 0.858248 x - 0.0006932 x2

V 1P1

Y = - 2.65346 + 0.136377x - 0.0010959 x2

V 1P2

Y = - 2.89732 + 0.140949x - 0.0010659 x2

V Pemberian
Y = - 3.17702
0.148929xCair
- 0.0011415
x2 Laju Tumbuh Umbi
Gambar 2. Pengaruh
Pupuk+ Organik
Terhadap
1P3
Kentang varietas Supejhon

Pemberian POC dengan kandungan hara yang lengkap menyebabkan
pertumbuhan tanaman menjadi optimal dan akan berpengaruh pada pertumbuhan umbi.
Pupuk organik cair selain mengandung nitrogen yang menyusun semua protein, asam
nukleat dan klorofil juga mengandung unsur hara mikro yang berperan sebagai
katalisator dalam proses sintesis protein dan pembentukan klorofil. Poerwowidodo
(1992) menyatakan bahwa protein merupakan penyusun utama protoplasma yang
berfungsi sebagai pusat proses metabolisme dalam tanaman yang selanjutnya akan
memacu pembelahan dan pemanjangan sel. Unsur hara nitrogen dan unsur hara mikro
tersebut berperan sebagai penyusun klorofil sehingga meningkatkan aktifitas
fotosintesis dan akan menghasilkan lebih banyak fotosintat yang akan ditranslokasikan
ke limbung (umbi) sebagai tempat untuk menampung fotosintat.
Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembentukan umbi, yaitu faktor dalam
dan faktor lingkungan. Faktor dalam terdiri atas hormon tumbuh dan metabolisme
karbohidrat, sedangkan faktor lingkungan terdiri atas penjang hari, suhu, kelembaban
dan hara. Pupuk organik cair Super Bionik selain mengandung hara makro dan mikro,
juga mengandung hormone tumbuh diantaranya sitokinin. Menurut Palmer dan Smith
dalam Nurmayulis (2005) hormon tumbuh merupakan faktor penting dalam
pembentukan umbi. Sitokinin berperan untuk memacu pembelahan sel, menghambat
pemanjangan sel, dan memacu pembesaran sel. Hayata dan Suzuki (1982) menyatakan
bahwa kadar sitokinin naik dengan dengan tajam sesaat sebelum insiasi umbi. Kadar
sitokinin tersebut tetap tinggi sampai umbi mendekati masak, kemudian menurun.
Sitokinin memacu pembentukan umbi dengan jalan menghambat aktivitas hidrolisis pati
dan sebaliknya merangsang aktivitas sintesis pati.
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Jumlah Umbi, Bobot Umbi, dan Produksi Umbi
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa aplikasi POC berpengaruh pada
bobot umbi/tanaman dan produksi umbi/petak, namun tidak berpengaruh pada jumlah
umbi/tanaman. Pengaruh aplikasi POC pada jumlah umbi, bobot umbi, dan produksi
umbi disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Pengaruh aplikasi POC pada jumlah umbi/tan, bobot umbi/tan, dan produksi
umbi/petak
Perlakuan
Jumlah umbi/tan
Bobot umbi/tan (g)
Produksi
umbi/petak (g)
0 ml/l air
9,89
1243,70 a
7462,18 a
2,5 ml/l air
9,94
1340,25 b
8041,49 b
5,0 ml/l air
9,89
1535,66 d
9213,96 d
7,5 ml/ l air
9,94
1439,84 c
8639,04 c
BNT 5 %
9,85
92,25
Ket : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda berdasarkan uji BNT 5
%.
Bobot umbi/tanaman tertinggi dicapai oleh perlakuan 5,0 ml/l air dengan nilai
1535,66 g, diikuti oleh perlakuan 7,5 ml/l air dan 2,5 ml/l air dengan nilai masingmasing 1439,84 g dan 1340,25 g. Bobot umbi terendah diperoleh pada perlakuan
kontrol dengan nilai 1243,70 g.
Produksi umbi/petak tertinggi dicapai oleh perlakuan 5,0 ml/l air dengan nilai
9213,96 g (9,21 kg), diikuti oleh perlakuan 7,5 ml/l air dan 2,5 ml/l air dengan nilai
masing-masing 8639,04 g (8,64 kg) dan 8041,89 g (8,04 kg). Produksi umbi terendah
pada perlakuan kontrol dengan nilai 7462,18 g (7,46 kg).
Perkembangan Laju Tumbuh Umbi (LTU) berkaitan erat dengan bobot umbi dan
produksi umbi yang capai, LTU tertinggi pada perlakuan 5,0 ml/l air menghasilkan
bobot umbi/tanaman dan produksi umbi/petak yang tinggi. Hal yang sama dilaporkan
oleh Marpaung, dkk. (2014), bahwa pemberian POC pada tanaman kentang dengan
dosis 6 ml/l air dan penanaman menggunakan mulsa dapat meningkatkan produksi per
plot (95,27 %) dan prosentase kelas umbi besar (44,27 – 128,77 %) serta dapat
mengurangi kelas umbi kecil (60,93 – 119,04 %). Hasil penelitian Sitanggang, dkk.
(2014 ), bahwa pemberian POC berpengaruh nyata mempertahankan klorofil daun, dan
hasil terbaik pada perlakuan konsentrasi POC 6 ml/l air dan bobot umbi bibit 9 – 12 g.
Purwowidodo (1992) menyatakan bahwa unsur hara makro dan unsur hara
mikro yang terkandung dalam pupuk organik cair menghasilkan pengaruh yang
kompleks terhadap pembentukan dan produksi karbohidrat. Unsur hara fosfor
merupakan bahan penyusun ATP yang dibutuhkan untuk mereduksi CO2 menjadi
senyawa organik, sehingga akan menghasilkan biomasa umbi. Salisbury & Ross. (1995)
menyatakan bahwa peningkatan biomasa diproduksi oleh banyaknya absorbsi air dan
penimbunan hasil fotosintesis.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Perkembangan LTT pada semua perlakuan memiliki pola yang sama, yaitu
meningkat tajam pada umur 28 sampai 42 HST kemudian pertambahan LTT mulai
menurun pada umur 56 HST sampai memasuki masa panen. Perkembangan LTU
meningkat tajam dimulai pada umur 35 .HST sampai 63 HST kemudian mulai
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menurun pada umur 77 HST sampai memasuki masa panen. Nilai-nilai LTU
tertinggi dicapai oleh perlakuan 5,0 ml/l air dibandingkan dengan perlakuan
lainnya.
2. Aplikasi POC nyata meningkatkan bobot umbi per tanaman dan produksi per petak,
bobot umbi per tanaman meningkat dari 1,24 kg (kontrol) menjadi 1,53 kg (dosis 5,0
ml/l air) dan produksi per petak meningkat dari 7,46 kg (kontrol) menjadi 9,23 kg
(dosis 5,0 ml/l air).
Saran
Berdasarkan hasil penelitian disarankan bahwa dosis POC terbaik untuk
diaplikasikan pada tanaman kentang di sentra produksi Modoinding adalah 5,0 ml / l air.
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PADI UNGGUL NASIONAL HASIL PENGEMBANGAN PADI
LOCAL SUPEWIN DENGAN TEKNIK MUTASI RADIASI
(NATIONAL HIGH YIELD RICE RESULTED FROM THE DEVELOPMENT OF
LOCAL RICE SUPEWIN BY RADIATION MUTATION TECHNIQUES)
Jeany Polii Mandang1), Deanne Kojoh2), Beatrix Doodoh3), Wenny
Tilaar4)
1), 2), 3), 4) Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian
Universitas Sam Ratulangi/Kampus UNSRAT Kleak Manado, 95115
Email korespondensi: jeany@unsrat.ac.id
ABSTRAK
Supewin adalah salah satu varietas lokal yang ada di Sulawesi utara yang disenangi
oleh masyarakat karena rasa nasi enak serta tahan hama dan penyakit, namun seiring
dengan berjalannya waktu varietas ini produksinya turun yaitu menjadi sekitar 2,5 – 3,5
ton perhektar. Benih padi ini diradiasi dengan sinar gamma 60Co dengan dosis 0.10 kGy,
0,20 kGy dan 0.30 kGy. Hasil yang diperoleh pada radiasi 0,20 kGy menghasilkan
tanaman padi mutan genjah dengan bentuk tanaman tegak. Sepuluh galur mutan yang
telah homogen diperoleh dan dilakukan uji pendahuluan di Pusakanegara Subang. Dua
galur yang memiliki sifat agronomis yang baik yaitu bentuk tanaman/rumpunnya tegak
dibanding supewin bentuk terkulai. Produksi per hektar kedua galur nyata lebih tinggi
dari supewin yaitu Obs-1750PsJ, 7.50 t/ha dan 7.03 t/ha berturut-turut pada musim
kemarau (2008) dan 7.03 t/ha musim hujan (2008/2009) dibanding supewin 6.60 t/ha
dan 6.08 t/ha berturut-turut. Tingginya produksi kedua galur karena memiliki jumlah
anakan produktif yang yang lebih banyak dibanding supewin. Kedua galur tersebut telah
dilepas menjadi varietas unggul nasional yaitu suluttan unsrat 1(galur Obs-1750PsJ) dan
suluttan unsrat 2 (Psj 1759PsJ).
Keywords: suluttan unsrat 1, suluttan unsrat 2, supewin, varietas unggul
ABSTRACT
Supewin is one of the local varieties in North Sulawesi favored by the people
because of the delicious taste and its resistant to pests and diseases, but overtime the
production of this variety fell to around 2,5 - 3,5 tons per hectare. The rice seeds were
irradiated with gamma rays at a dose of 60 Co 0.10kGy, 0,20kGy and 0.30 kGy. Results
obtained on 0.20 k GY iradiation shows early maturing mutant rice plants with upright
plant form. Ten homogenous mutant strains underwent a preliminary test in Subang,
Pusakanegara. Two Mutant lines that have good agronomic characteristics are those
that plant / clump that forms upright rather than Supewin that has a drooping form. The
Production per hectare of those two mutant line was significantly higher than Supewin
ie Obs-1750PsJ, 7.50 tonnes / ha and 7.03 t / ha third consecutive in the dry season
(2008) and 7.03 tonnes / ha rainy season 2008/2009) compared to Supewin with 6.60
tonnes / ha and 6.08 t / ha respectively. The high production of those two mutant line
are caused by its higher number of productive tillers that were more than Supewin. Both
of these strains have been released into national high yield varieties named Suluttan
Unsrat 1 (strain Obs- 1750PsJ) and Suluttan Unsrat 2 (Obs- 1759PsJ)
Keywords: National High yield variety, suluttan unsrat 1, suluttan unsrat 2, supewin
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LATAR BELAKANG
Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian diprioritaskan pada
upaya peningkatan produksi pangan guna pencapaian swasembada pangan secara
umum dan pemantapan Ketahanan Pangan Nasional. Kebijakan diarahkan pada
pemacuan produksi beras agar sediaan secara nasional dapat tercukupi dan tersebar
merata diseluruh wilayah Indonesia dengan harga serendah mungkin dan terjangkau
oleh petani serta aman bagi kesehatan. Pencapaian tersebut tentu harus diimbangi
dengan peningkatan produksi padi atau gabah. Sehubungan dengan hal tersebut
diatas maka upaya mendapatkan padi berproduksi tinggi merupakan salah satu
upaya yang dapat menyelesaikan masalah tersebut.
Salah satu jenis padi yang berkembang dan disukai oleh masyarakat SULUT
yaitu padi lokal Supewin dengan kualitas beras yang baik karena rasa nasi yang
enak dan memiliki sifat tahan terhadap hama penyakit. Namun kenyataan
dilapangan produksinya rendah yaitu sekitar 2.5 s/d 3.5 t/ha gabah kering panen
(GKP). Sehubungan dengan masalah tersebut maka upaya pengembangan dengan
tujuan untuk meningkatkan produksinya perlu dilakukan.
Sifat-sifat tanaman padi varietas unggul yang diharapkan yaitu: (1) Memiliki
anakan produktif banyak; (2) jumlah biji tiap malai banyak; (3) Respon terhadap
pemupukan; (4) Tahan terhadap Hama/penyakit; (5) Umur pendek. Selain itu sifatsifat yang penting diperhatikan adalah: (1) Rasa nasi enak; (2) ketahanan terhadap
hama dan penyakit: (3) tahan rebah dan (4) Gabah tahan rontok.
Pengembangan tanaman untuk meningkatkan produksinya dapat dilakukan
antara lain dengan pemuliaan mutasi dengan radiasi. Teknik mutasi dalam
pemuliaan tanaman dapat digunakan untuk mmemperbaiki satu atau dua sifat yang
kurang menguntungkan pada tanaman. Teknologi ini telah dilakukan di Indonesia
dan menghasilkan sejumlah varietas yaitu Atomita-1, Atomita-2, Atomita=3,
Atomita-4, Cilosari, Mayang, Yuwono, Woyla, Maraoke, Khahayan, Winongo, Diah
Suci,dan Mira 1 (Mugiono, 2006 dalam Mugiono, Rahayu dan Mandang (2009).
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pusat Aplikasi Teknologi Isotop
dan Radiasi, BATAN bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Sam
Ratulangi telah melakukan penelitian pengembangan mulai tahun 2006 terhadap
padi lokal supewin. Supewin merupakan padi lokal di Sulawesi Utara yang disukai
masyrakat namun produksinya rendah dan umur yang panjang yaitu 135 hari.
Penelitian ini bertujuan: Mendapatkan varietas padi yang bentuk tanaman tegak,
pendek dan produksi tinggi
BAHAN DAN METODA
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan yaitu benih padi supewin 200 g diberi perlakuan radiasi
dengan menggunakan sinar gamma dari 60Co dengan dosis 0.10 kGy, 0.20 kGy dan
0,30 kGy di Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi (PATIR), BATAN Pasar
Jumat Jakarta tahun 2006.
Metoda:
Benih yang diradiasi berkadar air 12,50%. Setelah diradiasi ditanam dibak
sawah yang berukuran 2 m x 4 m di PATIR BATAN, masing-masing sebagai
tanaman M1 pada musim tanam MK 2006. Setiap tanaman M1 dipanen satu malai
dengan jumlah 200 tanaman setiap dosis radiasi.
Benih tanaman M1 kemudian ditanam sebagai tanaman generasi tanaman M2 di
Pusakanegara pada musim tanam MH 2006/2007. Penanaman dilakukan pada plot 1
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m x 5 m dengan jarak 20 cm x 25 cm, setiap lobang ditanam satu tanaman. Jumlah
tanaman M2 yang ditanam dari setiap dosis radiasi sebanyak 20.000 tanaman.
Dilakukan seleksi secara pedigree dilakukan terhadap mutan yang berumur genjah
dengan bentuk tanaman tegak pada generasi M2. Hasil tanaman M2 dimurnikan
secara selfing pada generasi M3 dan M4 masing- masing pada musim tanam MK
2007 dan MH 2007/2008. Tanaman yang dipilih sebagai galur M3 dan M4
dilakukan pemurnian sampai diperoleh mutan yang homogen (Mugiono dkk, 2009).
Mutan-mutan yang homogen selanjutnya dilakukan uji multilokasi di 20 lokasi
dengan berbagai ketinggian pada musim kemarau 2009 dan musim hujan
2009/2010.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari percobaan yang telah dilakukan maka telah dihasilkan galur-galur mutan
supewin yaitu:
(1) Obs -1750 PsJ, (2) Obs- 1751 PsJ, (3) Obs -1752 PsJ, (4) Obs -1753 PsJ, (5) Obs
-1754 PsJ, (6) Obs -1755 PsJ, (7) Obs -1756 PsJ, (8) Obs -1757 PsJ, (9) Obs -1758
PsJ, (10) Obs -1759 PsJ. Galur-galur mutan ini kemudian diuji diberbagai lokasi di
Indonesia termasuk di Sulawesi utara.
Hasil Uji:
1. Hasil uji di Sulawesi Utara
Data uji multilokasi galur mutan superwin Musim Hujan 2009/2010 di Sulawesi
Utara disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Lokasi
Tinggi tempat
Jenis Tanah
Tanggal Sebar
Tanggal Tanam
Bulan Panen

:
:
:
:
:
:

Talawaan, Minahasa Utara, Sulawesi utara
150 m dpl
Alluvial
27 Oktober 2009
18 Nopember 2009
Februari 2010

Tabel 1. Hasil uji multilokasi mutan supewin di desa Talawaan Minahasa Utara,
Sulawesi Utara
Galur/
varietas
Obs 1750
Obs 1752
Obs 1753
Obs 1754
Obs 1755
Obs 1756
Obs 1757
Obs 1758
Obs 1759
Mira-1
Super Win
Ciherang
BNJ
KK (%)

Tinggi
Tanaman
(cm)
108
110
107
106
109
107
108
100
98
107
122
108
5
2,70

Jumlah
anakan
Produktif
16
18
20
17
18
18
19
19
18
17
15
22
3
8,70

Umur
Panen
(hari)
118
115
123
123
121
123
123
118
121
121
125
121

Jumlah
gabah
berisi/malai
147
136
141
140
158
139
138
139
142
141
239
150
32
12,70
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Bobot 1000
butir (g)
26,1
25,3
25,8
25,8
26,0
26,2
26,5
27,0
27,0
25,9
22,10
26,10
0,9
2,0

Produksi Gabah
kering giling
(t/ha)
7,75
7,42
6,78
6,33
6,84
7,00
7,33
6,69
7,40
7,07
5,51
7,10
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Lokasi
Tinggi tempat
Jenis Tanah
Tanggal Sebar
Tanggal Tanam
Bulan Panen

Galur/varietas

Obs 1750
Obs 1752
Obs 1753
Obs 1754
Obs 1755
Obs 1756
Obs 1757
Obs 1758
Obs 1759
Mira-1
Super Win
Ciherang

:
:
:
:
:
:

Ponpotolen, Tumpaan, Minahasa Selatan, SULUT.
10 m dpl
Alluvial
3 Oktober 2009
24 Oktober 2009
Januari 2010

Tabel 2. Data Uji Multilokasi Galur Mutan Super Win
MH 2009/2010
Tinggi
Jumlah
Umur
Jumlah
Bobot
Tanaman
anakan
Panen
gabah
1000
(cm)
Produktif
(hari)
berisi/malai
butir
99
22
120
164
26,7
101
22
120
127
26,6
99
22
120
131
26,0
101
22
120
121
25,4
100
22
120
147
25,4
99
23
120
134
26,0
99
22
120
156
26,2
98
22
118
129
26,7
98
22
115
166
27,1
98
22
120
141
25,9
129
20
126
195
23,4
99
21
120
152
26,4

Produksi
Gabah kering
giling (t/ha)
7,52
6,81
6,92
7,22
7,42
7,42
7,06
6,24
7,60
7,33
5,47
7,15

Dari Tabel 1 dan 2 hasil pengujian untuk dua lokasi di Sulawesi Utara terlihat
bahwa produksi gabah kering giling per hektar untuk Obs 1750 dan Obs 1759 nyata
lebih tinggi dibanding supewin. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu jumlah
anakan produktif dan berat 1000 butir lebih tinggi. Hasil yang lain diperoleh yaitu
kedua galur mutan memiliki tanaman yang pendek (98 – 108 cm) sedangkan supewin
tingginya mencapai 125 dan 126 cm.
Hasil uji multilokasi pada beberapa propinsi di Indonesia disajikan pada Tabel 3.
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Kode

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M

Tabel 3. Rata-rata hasil GKG (t/ha) 12 genotipe di 10 lokasi pengujian, pada MK 2009
Hasil gabah GKG (t/ha)
Ratadi lokasi
rata
Genotipe
SK
OKU
Bolang
Harjo
Lebak Sleman Kutai T
T
Muaro Bima Konawe Minsel
M
MK
Jateng Banten
DIY
Kalteng Sumsel Jambi NTB
Sulteng
Sulut
Sulut
2009
Obs 1750
7.66
7.41
6.89
7.32
7.85
6.73
7.42
8.10
7.10
7.10
8.10
b
B
c
ns
bc
ns
Ab
abc
abc
ac
Obs 1752
6.91
7.35
6.87
5.53
5.60
6.75
6.88
6.81
7.23
6.79
8.00
Ns
b
B
ns
Ns
c
ns
b
b
ac
Obs 1753
6.47
6.96
6.73
5.80
5.90
6.50
6.43
6.76
6.00
6.46
7.01
Ns
a
Abc
ns
ns
ns
ns
b
ns
abc
Obs 1754
6.46
7.33
6.88
5.67
5.83
7.04
6.00
6.70
6.72
6.50
6.51
Ns
b
B
ns
ns
bc
ns
ns
b
ns
Obs 1755
6.11
7.07
6.55
5.60
6.89
6.33
6.54
7.15
5.67
6.47
6.76
Ns
b
Abc
ns
bc
ns
ns
b
ns
abc
Obs 1756
6.55
7.17
6.93
5.03
5.56
6.56
7.02
6.31
6.90
6.13
6.42
Ns
b
Bc
ac
ns
bc
ns
ns
b
ns
Obs 1757
7.58
7.32
6.60
5.13
6.36
6.16
6.78
6.61
6.17
6.59
7.17
Ns
b
bc
ac
ns
ns
ns
b
ns
a
Obs 1758
7.01
7.26
6.81
5.20
6.21
6.97
5.33
7.10
6.24
5.30
6.34
Ns
b
bc
ac
ns
bc
Ns
ns
b
ns
Obs 1759
7.77
8.10
7.81
6.97
7.29
6.87
6.87
7.32
6.67
6.89
8.00
Ns
bc
B
bc
ns
b
ns
abc
ac
ac
Mira-1
6.59
7.68
7.57
5.90
5.89
6.71
5.83
7.30
7.10
5.87
6.64
Super Win
6.72
6.42
5.74
5.20
6.51
6.10
6.83
6.86
5.23
5.33
6.09
Ciherang
7.32
7.38
7.71
5.83
5.98
5.90
6.33
6.73
6.88
6.63
6.67
LSD
1.18
0.53
0.77
0.54
0.50
0.41
1.30
1.61
0.85
1.45
KK (%)
10.00
4.30
6.50
5.60
4.70
3.70
11.30
13.90
7.40
13.80
Keterangan: a = beda nyata dengan MIRA 1, b = beda nyata dengan Supewin, c = beda nyata dengan Ciherang
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Ratarata
Umum
7.25
abc
6.44
b
6.23
Ab
6.43
ab
6.37
ab
6.34
ab
6.32
ab
6.21
ab
7.12
abc
6.72
5.69
6.44
0.28
9.24
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Tabel 4. Rata-rata hasil GKG (t/ha) 12 genotipe di 10 lokasi pengujian, pada MH 2009/2010
Hasil gabah GKG (t/ha) di lokasi
Kode Genotipe
BT
Bandung Bantul
Metro
OKU
Hari
Bkayan Lomtim MinSel Min UT
Jabar
DIY
Lampung Sumsel Jambi
Kalbar
NTB
Sulut
Sulut
A
Obs 1750
7.33
7.04
6.35
7.19
7.59
6.61
6.15
7.28
7.75
bc
b
b
ns
ns
bc
b
b
b
B
Obs 1752
6.50
6.30
5.09
6.51
6.45
4.12
5.16
6.40
7.42
b
ns
a
ns
ns
ac
a
ab
b
C
Obs 1753
5.63
5.95
6.02
5.93
6.33
4.59
5.47
6.32
6.78
ns
b
b
ns
ns
A
ns
ab
b
D
Obs 1754
6.17
6.65
5.76
6.00
6.49
6.17
5.95
6.65
6.33
ns
ns
ab
ns
ns
ac
ns
b
ns
E
Obs 1755
6.67
6.24
4.81
6.76
7.13
4.56
5.86
6.44
6.84
b
ns
abc
ns
ns
A
ns
ab
b
F
Obs 1756
6.20
6.83
5.52
5.97
6.67
5.78
4.62
6.67
7.00
ns
ns
ab
ns
ns
B
a
ab
b
G
Obs 1757
6.37
6.51
6.10
6.02
6.56
4.20
3.68
6.78
7.33
b
ns
b
ns
ns
A
abc
b
b
H
Obs 1758
7.47
6.32
5.92
5.62
7.46
5.00
4.18
5.86
6.69
bc
ns
b
ns
ns
A
abc
ac
b
J
Obs 1759
7.20
6.88
6.47
6.54
7.81
6.34
6.11
6.79
7.40
bc
ns
b
ns
b
bc
ns
ab
b
K
Mira-1
6.33
7.03
6.61
6.64
6.79
6.49
6.32
7.35
7.07
L
Super Win
4.70
5.49
4.48
5.67
6.57
4.63
5.11
5.19
5.51
M
Ciherang
5.30
6.21
5.75
6.67
7.01
5.05
5.29
6.58
7.10
LSD
1.54
0.95
0.66
1.87
1.23
0.86
0.87
0.74
1.14
KK (%)
14.40
8.70
6.80
4.70
10.50
9.60
9.60
6.70
9.70
Keterangan: a = beda nyata dengan MIRA 1, b = beda nyata dengan Super Wiin, c = beda nyata dengan Ciherang

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

Min Sel
Sulut
7.52
b
6.81
b
6.92
b
7.22
b
7.42
b
7.42
b
7.06
b
6.24
a
7.60
b
7.33
5.47
7.15
0.87
7.30

Ratarata

Ratarata

MH
2009
7.08

Umum

6.08
5.99
6.34
6.27
6.27
6.06
6.08
6.92
6.80
5.28
6.21

7.25
abc
6.44
b
6.23
ab
6.43
ab
6.37
ab
6.34
ab
6.32
ab
6.21
ab
7.12
abc
6.72
5.69
6.44
0.28
9.24
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Dari Tabel 3 dan Tabel 4 dapat dilihat bahwa produksi berat gabah kering giling
per hektar dapat dilihat bahwa rata-rata untuk Obs 1750 dan Obs 1759 masingmasing 7.25 t/ha dan 7.12 t/ha sedangkan supewin 5.69 t/ha. Kedua galur tersebut
menghasilkan produksi yang lebih tinggi dari supewin dan lebih tinggi dari kedua
varietas unggul nasional yaitu Mira-1 dan Ciherang.
Kedua galur tersebut memiliki bentuk tanaman yang baik yaitu tegak, sedangkan
supewin memiliki bentuk tanaman yang terkulai (Gambar 1)
Dari Gambar 1 jelas terlihat bahwa terjadi perbaikan bentuk tanaman, supewin
terkulai sedangkan Obs-1750 dan Obs-1759 memiliki bentuk tegak. Bentuk tegak
mempunyai keuntungan yaitu cahaya matahari dapat mencapai sampai ke bagian
dasar tanaman.

G
a
m
b
a
r
1
.

Bentuk tanaman padi supewin yang terkulai (kiri atas) Dan Obs
atas) serta Obs 1959 yang tegak (bawah)
Sumber: Mandang, dkk (2011)

1750 (kanan

Tahun 2011 telah diusul ke TPPV untuk dua galur yaitu Obs 1950 dan Obs 1959
dan telah diterima untuk dilepas sebagai varietas baru (TPPV, 2011). Pada tanggal 3
Juli 2012 berdasarkan SK Menteri Pertanian no. 2437/Kpts/SR.120/7/2012 dan no.
2438/Kpts/SR.120/7/2012 telah dilepas sebagai varietas unggul nasional dengan nama
Suluttan Unsrat 1 dan S
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uluttan Unsrat 2.
KESIMPULAN
1. Teknik mutasi dengan menggunakan radiasi dapat menghasilkan padi unggul.
2. Mutasi radiasi pada benih padi lokal supewin berhasil memperbaiki bentuk tanaman
serta karakter agronomi lainnya menjadi lebih baik serta produksi gabah kering giling
yang lebih tinggi daripada supewin.
3. Varietas Unggul Nasional Suluttan Unsrat 1 dan Suluttan Unsrat 2 adalah hasil
pengembangan padi local supewin.
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MODEL USAHATANI SEHAT: KONSEP DAN APLIKASINYA UNTUK
MENGHASILKAN BAHAN PANGAN YANG SEHAT DAN BERKELANJUTAN
(HEALTHY FARMING MODEL: ITS CONCEPT AND APPLICATION TO
SUSTAIBLY PRODUCE HELTHY FOOD MATERIALS)
Joko Priyono
Centre of Excellent for Climate Change Agriculture Resilient (CoE CLEAR)
University of Mataram, Jalan Pemuda 56D Mataram, NTB, Indonesia
E-mail: jokotanahunram@gmail.com
ABSTRAK
Masyarakat membutuhkan bahan pangan dalam jumlah yang cukup dan berkualitas
tinggi (sehat). Produk pangan tersebut hanya dapat diperoleh melalui penerapan konsep
dan teknologi usahatani yang sehat pula. Paper ini mendiskusikan tentang suatu konsep
dan teknologi aplikatifnya yang disebut model usahatani sehat (MUS). Pengembangan
MUS dimaksudkan bukan saja untuk dapat menghasilkan produk pangan yang sehat,
tetapi juga ekonomi petani yang sehat (usahataninya menguntungkan), sehat bagi
konsumen, pikiran/ perilaku para pelaku usahatani yang sehat, berpikir positif dan
bertindak bijaksana, dan lingkungan secara umum yang sehat. Penerapan MUS
difokuskan pada penanganan masalah teknis usahatani yang umum terjadi di tingkat
hamparan yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas produk pertanian. Masalah
tersebut adalah (1) serangan hama dan penyakit tanaman (HPT), (2) pemupukan, dan (3)
tanah bermasalah keharaan (misalnya tanah masam, garaman, terdegradasi dsb). Ketiga
masalah itu ditangani secara terpadu dan sinergis dengan menggunakan bahan alami
lokal. Serangan HPT tidak ditangani dengan menekan populasi hama, tetapi dengan
menyehatkan dan meningkatkan resistensi tanaman terhadap serangan HPT. Secara
teknis, tanaman dipupuk dengan pupuk berhara esensial lengkap dan berimbang dan
berkadar Si, diaplikasikan secara langsung pada tanamannya (disemprotkan melalui
daun/dan batang) sedini mungkin (awal fase pertumbuhan). Model ini telah teruji efektif
di lapang pada beberapa jenis komoditi pangan, dan diharapkan dapat dijadikan salah
satu alternatif solusi dalam mengatasi pemasalahan teknis usahatani.
Kata kunci: hama penyakit tanaman, pemupukan berimbang, tanah bermasalah
keharaan, usahatani sehat,
ABSTRACT
Public requires food products in sufficient quantity and good quality (healthy). Those
products are only possibly provided by applying the concept and technology of healthy
farming. This paper discusses about a concept and its applicative technology termed as
healthy farming model (HFM). The development of HFM id aimed not only to product
healthy food, but also to crease healthy farers’ economy (beneficial farming), healthy
consumers, healthy though/manner, positive thinking and wise in action, and healthy
environment in general. The implementation of HFM is focused on handling the
technical farming problems occurring on farm level, which are (1) pest and disease
attacks (PDAs), (2) fertilization, and (3) nutritionally disorder soils (examples, acidic,
salty, degraded soils, etc.). Those three problems are handled integrately and
synergically by using local materials. The PDAs are not handled by suppressing the
population of pest, but by making plant to be healthy and resistant to PDAs.
Technically, the plants are supplied with fertilizes containing complete-essential
nutrients and Si, applied directly onto the plants (foliar fertilization to plant leaf of
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steam) as early stage as possible. This model has been proven to be effective in field
condition for numerous types of food crops, and it is proposed to be an alternative of
solution to handle farming technical problems.
Key words: pests and diseases of plant, proportional fertilization, nutritionally disorder
soils, healthy farming
LATAR BELAKANG
Swasembada pangan merupakan salah satu program pembangunan yang sangat
penting di banyak negara, termasuk di Indonesia. Swasembada pangan yang ideal bukan
hanya meliputi kondisi kecukupan kuantitasnya, tetapi juga kualitas bahan pangan itu
harus baik/tinggi dan berkelanjutan. Pada beberapa dekade terakhir, aspek kualitas
bahan pangan telah mendapat perhatian makin serius dari masyarakat luas, karena aspek
itu dapat berdampak langsung terhadap kesehatan konsumen/masyarakat luas. Apakah
konsep dan teknologi usahatani yang diterapkan telah diarahkan untuk menghasilkan
produk yang sehat, dan apakah teknologi itu dapat diterapkan oleh petani di tingkat
hamparan dan berpotensi berkelanjutan? Paper ini membahas masalah yang berkaitan
dengan pertanyaan tersebut.
Dari aspek teknis usahatani, hingga saat ini kita masih dihadapkan pada
beberapa masalah yang rutin, yaitu serangan hama dan penyakit tanaman (HPT) dan
pemupukan. Selain itu, di beberapa daerah juga terdapat masalah yang berkaitan kondisi
media tumbuh tanaman (tanah) yang bermasalah keharaan, meliputi tanah terdegradasi
karena salah kelola, masam, salin/sodik, dan tercemar logam berat. Hingga kini,
masalah tersebut belum dapat kita atasi secara tuntas, dan memerlukan upaya lebih
keras untuk mendapatkan solusi yang tepat, efektif dan aplikatif di tingkat hamparan.
Saat ini, selain biaya usahatani yang makin tinggi karena penggunaan input
(pupuk) yang kurang efisien atau berlebihan, teknologi usahatani yang diterapkan oleh
sebagain besar petani kita justru banyak yang menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan. Penerapan pemupukan yang tidak berimbang, terutama penggunaan pupuk
berhara makro yang berlebihan, telah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas tanah
maupun kuantitas dan kualitas produksi bahan pangan (kandungan nutrisinya yang tidak
berimbang) yang dihasilkan dari cara berusahatani tersebut. Dalam menghadapi masalah
serangan HPT, masih banyak petani yang menggunakan pestisida sintetis yang bersifat
racun, dan cara itu meninggalkan residu senyawa yang bersifat toksik bagi manusia dan
hewan, serta berdampak negatif terhadap lingkungan secara luas. Khusus yang berkaitan
dengan tanah bermasalah keharaan, teknologi yang ada atau direkomendasikan para ahli
umumnya terlalu mahal untuk diterapkan oleh petani. Menyadari tentang hal itu, upaya
perbaikan dari segi konsep dan teknologi terapan yang berkaitan dengan masalah teknis
usahatani itu, khususnya untuk tanaman pangan, perlu terus dilakukan.
Dalam tulisan ini, ditawarkan suatu konsep usahatani yang dilengkapi dengan
teknologi terapannya, disebut model usahatani sehat (MUS). Model tersebut diharapkan
dapat menjadi salah satu alternatif solusi, atau dapat dipadukan dan disinergikan dengan
teknologi usahatani yang sudah ada yang sesuai untuk mengatasi permasalahan
usahatani tersebut secara tuntas. Konsep dasar dan teknik aplikasinya, serta beberapa
hasil uji lapang penerapan MUS di tingkat hamparan disajikan dalam paper ini.
MASALAH TEKNIS USAHATANI
Seperti telah disinggung di bab pendahuluan, masalah teknis usahatani yang
paling sering dijumpai di hamparan lahan usahatani adalah serangan hama dan penyakit
tanaman (HPT) dan pemupukan. Selain kedua masalah itu, di beberapa daerah pertanian
juga terdapat masalah yang berkaitan dengan kondisi tanah yang tidak berfungsi optimal
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sebagai pemasok unsur hara bagi tanaman, misalnya tanah masam, tanah yang
kekurangan (kahat) ataupun keracunan unsur hara tertentu, atau tercemar oleh logam
berat, dan tanah garaman. Banyak upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak yang
berkompeten di bidang pertanian, namun hingga saat ini belum diperoleh solusi yang
efektif dan aplikatif di tingkat hamparan.
Sejak era revolusi hijau tahun 1950-an hingga sekarang, masalah serangan HPT
masih diatasi dengan menerapkan prinsip menekan populasi atau membasmi organisme
(hama dan patogen) menggunakan senyawa yang bersifat racun (pestisida sintetis). Oleh
sebagian besar petani, cara tersebut masih dianggap yang paling jitu, mudah dan praktis
untuk menghindari kerusakan tanaman atau kemungkinan gagal panen akibat serangan
HPT. Tetapi, keberhasilan mengatasi masalah HPT dengan cara itu sebenarnya bersifat
sementara - hanya pada musim tanam itu saja. Faktanya, serangan HPT tetap muncul
pada setiap musim tanam, bahkan cenderung makin sulit diatasi, karena hama yang
muncul berikutnya makin resisten terhadap pestisida. Akibatnya, penggunaan pestisida
oleh petani juga makin meningkat, baik dosis, frekuensi, maupun jenis (daya
racun/bunuh) perstisida terhadap hama dan patogen. Hal tersebut tentunya
menyebabkan makin parah dampak negatif dari cara penanganan masalah HPT itu
terhadap kualitas produk pertanian (bahan pangan) dan lingkungan, dan berkontribusi
besar terhadap meningkatnya masalah kesehatan masyarakat. Makin banyak dibangun
dan dikembangkan sarana dan prasarana kesehatan, rumah sakit, puskesmas beserta
peralatannya, tenaga medis, dan obat-obatan, tetapi makin panjang pula antrian
masyarakat yang membutuhkan perawatan medis.
Berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan bahan pangan karena peningkatan
jumlah penduduk, telah mendorong ditingkatkannya intensitas tanam, penggunaan
varietas berpo-tensi produksi tinggi yang memerlukan pupuk yang banyak, terutama
pupuk berhara makro (N, P, dan K). Praktek usahatani seperti itu menyebabkan
terkurasnya unsur mikro dari larutan tanah di lahan usahatani, sehingga menurunkan
produktivitas lahan. Belajar dari pengalaman tersebut, telah dikembangkan dan
didesiminasikan penerapan konsep pemupukan berimbang, meskipun hingga sekarang
belum dapat diaplikasikan dengan tepat oleh petani dalam skala luas.
Makin meningkatnya kesadaran berbagai pihak terhadap dampak negatif yang
ditimbulkan oleh penggunaan pestisida sintetis yang bersifat membunuh organisme
terhadap kondisi lingkungan dalam arti luas, telah mendorong dikembangkannya
konsep berusahatani yang ramah lingkungan dalam berbagai bentuk atau istilah. Bertani
organik dan pengelolaan hama terpadu (PHT) adalah dua contoh model/konsep
usahatani berwawasan lingkungan yang digalakkan di Indonesia dan di negara lain.
Sayangnya, penerapan konsep dan teknik berusahatani tersebut juga tidak/belum
berjalan lancar. Penerapan pertanian organik untuk usahatani padi di lahan sawah,
misalnya, perkembangannya sangat lambat; demikian pula dengan penerapan konsep
PHT juga sangat terbatas. Jika dilihat dari segi konsep dan berdasarkan hasil reset yang
sudah banyak dilakukan, sebenarnya tidak ada yang salah tentang konsep bertani
organik maupun PHT, tetapi teknologinya tidak/kurang aplikatif di tingkat hamparan.
Dalam praktek usahatani, konsep pertanian organik sering diterjemahkan
sebagai usahatani yang hanya menggunakan input senyawa/bahan organik (misalnya,
kompos dan senyawa/bahan organik dari limbah/biomas tanaman, pupuk hayati,
pestisida nabati), sedangkan penggunaan pupuk sintetis (yang sering juga disebut pupuk
kimia) mendapatkan persepsi negatif atau harus dihidari. Padahal, semua jenis tanaman
menyerap unsur hara dalam bentuk ion (anorganik), bukan senyawa atau unsur organik.
Jika dicermati, sebernarnya persoalannya bukan pada jenis pupuknya, ’organik’ atau
’anorganik’, tetapi lebih pada jumlah dan komposisi unsur hara yang dipasok ke
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tanaman. Jika faktor lain dalam kondisi optimal, tanaman akan tumbuh dan berproduksi
optimal atau maksimal jika mendapatkan pasokan unsur hara esensial yang cukup dan
berimbang.
Penggunaan pupuk anorganik maupun organik yang berlebihan, sama-sama akan
menimbulkan masalah, yaitu menurunnya kuantitas atau/dan kualitas produksi. Aplikasi
pupuk urea yang berlebihan (> 400 kg/ha) pada tanaman padi, misalnya, selain
pemborosan juga akan menyebabkan tanaman menjadi lebih rentan terhadap serangan
HPT dan kualitas produksinya rendah. Hasil negatif juga dapat terjadi pada penggunaan
pupuk organik yang berlebihan, meskipun hal itu sangat jarang terjadi dalam praktek
usahatani. Untuk tujuan ilustrasi, kondisi penggunaan pupuk organik yang berlebihan
mungkin dapat digunakan analogi dengan memperhatikan tanah organik atau gambut
(didefinisikan sebagai tanah yang mengandung >12 % C-organik). Produktivitas tanah
organik/gambut umumnya relatif rendah dibanding dengan tanah mineral (yang kadar
C-organiknya jauh lebih rendah daripada tanah organik). Tetapi, penerapan
rekomendasi penggunaan pupuk organik 5 - 10 t/ha pada tanah mineral, misalnya, yang
hanya mampu meningkatkan kadar C-organik tanah sekitar 0,3 – 0,7 % (jauh dari
kriteria kelebihan bahan organik), hasilnya sangat positif. Namun rekomendasi dosis
pupuk organik itu (5 – 10 t/ha) itupun sulit diterapkan oleh petani pada skala yang luas.
KONSEP DAN TEKNOLOGI TERAPAN MUS
Model usahatani sehat (MUS) adalah suatu model usahatani yang digagas dan
dikembangkan oleh penulis, didasarkan pada pengalaman dan hasil-hasil positif dari uji
efektivitas penggunaan pupuk silikat cair dan pestisida nabati pada beragam jenis
tanaman dan kondisi agroekologis di lapang (NTB). Dengan kata lain, MUS dibentuk
berdasarkan fakta, kemudian disusun suatu teori/model. Aspek aplikabilitas dan
keberlanjutan dari teknologi pada model usahatani ini di tingkat hamparan menjadi
perhatian utama.
Model usahatani sehat (healthy farming) dikembangkan untuk merespon
berbagai masalah teknis usahatani seperti telah dijelaskan yang harus dapat ditangani
secara terpadu dan sinergis dengan teknologi yang aplikatif dan berkelanjutan di tingkat
hamparan. Oleh karena itu, selain menggunakan konsep dasar yang baru, model ini
mengutamakan pemanfaatan sumberdaya (input) usahatani lokal, sehingga aplikabilitas
dan keberlajutan teknologinya di tingkat hamparan terjamin.
Sesuai dengan istilah yang digunakan (usahatani sehat), sasaran penerapan MUS
adalah (1) dihasilkan produksi (bahan pangan) yang kuantitas dan kualitasnya tinggi
(sehat dikonsumsi), (2) lingkungan yang sehat (tidak tercemar), (3) ekonomi yang sehat
(menguntungkan pelaku usahatani secara proporsional), dan (4) sehat pikiran (bijak
dalam bertindak), petani tidak lagi beranggapan bahwa organisme (hama dan patogen)
adalah musuh petani, tetapi arus dipandang sebagai sesama mahkluk ciptaan Tuhan
yang mempunyai hak hidup, bermanfaat bagi kehidupan kita. Organisme tersebut adalah
komponen
ekologi
yang
harus
tetap
eksis,
sehingga
tidak
harus
dimusnahkan/dihilangkan dalam sistem usahatani. Selain itu, dalam pengembangan
model usahatani sehat diupayakan untuk dapat mengatasi berbagai persoalan teknis
secara terpadu dan sinergis dengan teknologi yang mudah, relatif murah, dan efektif,
sehingga petani mampu dan mau menerapkannya, serta ramah lingkungan sehingga
terjamin keberkelanjutannya.
Prinsip dan dasar pemikiran pengembangan MUS dapat diringkas sebagai
berikut:
1. Masalah serangan hama dan penyakit tanaman (HPT) diatasi dengan menyehatkan
dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan HPT, bukan dengan
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2.

3.

4.

5.

membasmi organisme (hama dan patogen) dengan pestisida sintetis yang telah
terbukti tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, tetapi justu menimbulkan
banyak masalah lain yang lebih sulit diatasi.
Secara teknis, untuk menyehatkan dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap
serangan HPT dan berbagai kondisi lingkungan yang kurang optimal untuk
pertumbuhannya, tanaman dipasok dengan pupuk berhara lengkap dan berimbang
serta unsur silikat (Si) secara langsung pada tanaman itu (direct feeding), yaitu
melalui daun atau/dan batang tanaman, tidak melalui tanah. Pupuk semacam itu
antara lain telah dikembangkan di Unram dengan bahan baku utama batuan volkanik
dari G. Rinjani, yaitu pupuk batuan silikat cair (merek dagang NutriSil).
Tanaman yang sehat (tercukupi kebutuhan optimalnya akan unsur hara esensial),
memiliki daya tahan alami terhadap cekaman kondisi lingkungan yang kurang/tidak
optimal (termasuk serangan HPT) (Dordas, 2008); sedangkan pemasokan Si
dimaksudkan untuk menguatkan (mempertebal) dinding sel tanaman sehingga
meningkatkan daya tahan tanaman terhadap (1) serangan hama dan penyakit
(Ahmad dan Haddas, 2008; Priyono dan Muthahanas, 2011), (2) cekaman
kekeringan (Lalljee, 2008), (3) toleransi tanaman terhadap pengaruh garaman (Ali et
al., 2012), dan (4) tolereansi terhadap keracunan logam berat (Bochamikova dan
Matichenkov, 2007; Janislampi, 2012). Unsur Si juga diketahui banyak bermanfaat
untuk kesehatan manusia (dan hewan ternak), antara lain memperkuat tulang
(Ugdaohsingh, 2006), kulit, jantung dan organ tubuh lainnya. Artinya, bahan pangan
yang dihasilkan oleh tanaman yang mendapat pasokan unsur Si, atau mengandung
Si relatif tinggi, diharapkan juga akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan
kesehatan konsumen pangan.
Selain lebih efisien dibanding melalui tanah (Fermândez dan Brown, 2013),
penerapan tehnik pemupukan direct feeding atau foliar fertilization juga
dimaksudkan untuk mengatasi masalah usahatani pada tanah bermasalah keharaan
(antara lain tanah masam, garaman, dan tanah yang kahat atau tercemar unsur/logam
tertentu). Secara teoritis, jika pemupukan dilakukan melalui tanah, maka tanah
bermasalah keharaan itu harus dinormalkan (meremediasi) terlebih dahulu agar
dapat berfungsi optimal sebagai pemasok unsur hara bagi tanaman. Tetapi,
teknologi remediasi yang ada saat ini kurang aplikatif di tingkat hamparan karena
biayanya terlalu mahal bagi petani kecil. Misalnya, untuk menetralisis tanah masam
memerlukan bahan kapur (CaCO3) 1 – 5 ton/ha, dan untuk menetralkan tanah
garaman diperlukan beberapa ton gysum (CaSO4)/ha dilanjutkan dengan proses
pencucian garam (Bohn et al., 1985; Bauder et al., 2014). Teknik remediasi tersebut
memerlukan biaya puluhan juta rupiah per hektar, sehingga sulit dilakukan oleh
petani kecil. Sebaliknya, dengan teknik direct feeding, sebagian besar kebutuhan
unsur hara esensial bagi tanaman dipasok dari atas (langsung melalui daun atau/dan
batang). Dalam hal ini, fungsi tanah sebagai pemasok unsur hara diminimalkan
sehingga tanah itu tidak harus diremediasi. Dengan kata lain, pada kondisi tanah
bermasalah tersebut, asalkan tanaman masih dapat tumbuh, minimal pada fase
pertumbuhan awal dan menghasilkan beberapa lembar daun, maka produkfitas
tanaman itu dapat dioptimalkan dengan pasokan unsur hara lengkap melalui daun
atau/dan batang, tanpa tindakan remediasi pada tanahnya.
Sebagai upaya pencegahan (preventif) terhadap kemungkinan terjadinya serangan
HPT yang berat, hanya digunakan pestisida nabati yang dapat dibuat dari bahan
tanaman lokal dan diaplikasikan sejak awal pertumbuhan (sebelum serangan HPT
terjadi) bersamaan dengan pupuk silikat cair.
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UJI LAPANG PENERAPAN MUS
Kompilasi hasil uji lapang model usahatani sehat (Priyono, 2014) menunjukkan
bahwa dengan menggunakan NutriSil dan pestisida nabati (ekstrak daun nimbe) terbukti
efektif di tingkat hamparan pada beberapa jenis tanaman pangan (padi dan jagung),
hortikultura (bawang merah), dan perkebunan (tebu dan kakao). Selain itu, aplikasi
NutriSil juga terbukti dapat berfungsi jamak (multi fuctions), yaitu (1) meningkatkan
kuantitas dan kualitas hasil tanaman, (2) mengurangi 50 – 75 % dari rekomendasi
penggunaan pupuk sintetis (N, P/dan K) untuk padi dan jagung, (3) meningkatkan daya
tahan tanaman terhadap tekanan faktor lingkungan (termasuk serangan HPT), dan (4)
menekan intensitas pengaruh negatif dari cekaman oleh kondisi media tumbuh (tanah)
yang bermasalah khusus (berkadar garam relatif tinggi, kekurangan ataupun kelebihan
unsur hara makro maupun mikro, serta polusi oleh logam berat terhadap pertumbuhan
dan hasil tanaman. Singkatnya, penerapan konsep usahatani sehat dengan direct feeding
menggunakan NutriSil dan pestisida nabati sangat efekif, menguntungkan petani, biaya
murah, produksi meningkat; dan yang sangat penting adalah dihasilkan bahan pangan
yang sehat.
Contoh hasil uji penerapan MUS (dalam bentuk demplot) pada tanaman padi di
beberapa kecamatan di Kabupaten Sumbawa (2013) diringkas dalam Tabel 1, dan pada
tanaman bawang merah (2014) dan kakao (2014 – 2015) di Lombok Utara pada Gambar
1 dan 2.
PENUTUP
Model usahatani sehat (MUS) merupakan model usahatani dengan konsep untuk
penyelesaian masalah teknis usahatani secara terpadu dan ramah lingkungan, dan
menekankan pemanfaatan sumberdaya lokal. Model tersebut telah teruji efektif di
beberapa tempat, khususnya di wilayah NTB pada komoditi tanaman pangan,
hortikultura, maupun perkebunan. Model tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai
alternatif untuk mengatasi masalah usahatani, meningkatkan kuantitas maupun kualitas
produksi pertanian serta kesejahteraan petani.
Tabel 1. Ringkasan hasil uji MUS pada tanaman padi di Kab. Sumbawa (2013)
No Lokasi Uji
1 Moyo Utara
2 Moyo Hilir
3 Moyo Hulu
4 Lunyuk & Lantung
5 Maronge
6 Lape & Lopok
7 Alas & Utan
8 Tarano & Empang
9 Plampang
Rerata (t/ha)
Peningatan karena PSC (t/ha)
Peningatan karena PSC (%)

Varietas dan Hasil Gabah Keing Panen (ton/ha)
Ciherang
Cidenuk
Impari
Impara 2
-PSC +PSC -PSC +PSC -PSC +PSC -PSC +PSC
5.2
6.0
4.4
5.8
5.4
7.5
4.4
5.4
5.2
6.0
5.3
7.0
4.2
5.0
5.1
6.0
4.6
6.0
5.2
6.0
4.6
5.5
4.4
5.0
5.2
6.0
4.6
5.5
4.4
6.0
5.4
6.0
5.0
6.0
5.2
6.0
4.2
6.0
2.8
4.2
3.3
4.6
4.4
5.5
5.6
6.5
5.2
6.0
6.5
4.7
5.7
4.7
5.7
4.6
5.8
5.4
7.5
1.1
1.0
1.0
1.2
2.1
20.4
21.4
20.7
25.3
38.9

IR-64
Cigelis
-PSC +PSC -PSC +PSC
6.4 7.5
6.2
7.0
4.6
6.0

6.4

7.5
1.1
17.2

5.4

PSC = pupuk silikat cair (NutriSil); - PSC = kontrol (pupuk urea dan SP rekomendasi
setempat) tanpa PSC; + PSC = pupuk urea dan SP rekomendasi setempat dan di beri
PSC (3 x penyemprotan); tanpa penggunaan pestisida sintetis
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1. Pemberian PSC meningkatkan hasil gabah kering panen 1 – 2 ton GKG/ha (7 – 39
%) di semua lokasi demplot,
2. Variabilitas tingkat hasil serta peningkatan hasil akibat aplikasi PSC tersebut
dipengaruhi oleh varietas padi dan kondisi lahan.
3. Penggunaan PSC dapat mengurangi cekaman garaman (tanah garaman di lokasi uji
Tarano dan Empang).

Gambar 1. Grafik hubungan antara hasil panen bawang merah pada demplot penerapan
MUS di Jugil, Aik Bari, dan Boyotan kabuapten Lombok Utara (2013).

NutriSil

NutriSil+ neem NutriSil & Ant

Gambar 2. Grafik hubungan antara hasil biji kakao kering dengan aplikasi NutriSil,
NutriSil + neem (nimbe), NutriSil & ant (semut hitam), dan Ant (semut hitam), hasil uji
MUS di Genggelang Kabupaten Lombok Utara (2014 – 2015).
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ANALISIS KEANEKARAGAMAN HAYATI ARTHROPODA PADA EKOSISTEM
PADI GOGO BERAS MERAH SULAWESI TENGGARA KULTIVAR
WANGKARIRIDI LAHAN PERCOBAAN BBPP KETINDAN
(ANALYSIS OF BIODIVERSITY OF ARTHROPODS ON RED-GRAIN UPLAND RICE
CV. WANGKARIRI INDIGENOUSTO SOUTHEAST SULAWESI GROWN IN
THE AGRICULTURAL FARM OF BBPPKETINDAN)
Juniawan1 dan Ni Wayan Sri Suliartini2,
1
Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Malang
2
Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keanekaragaman hayati Arthropoda
pada ekosistem budidaya padi gogo beras merah lokal Sulawesi Tenggara Kultivar
Wangkariri yang dilaksanakan di lahan percobaan BBPP Ketindan. Lokasi ini
merupakan lahan beririgasi teknis dengan ketinggian 525 meter dari permukaan laut.
Kegiatan ini dilaksanakan selama lima bulan mulai bulan Mei sampai dengan bulan
September 2014.Teknik pengambilan sampel dilakukandengan metode survey, sampel
diambil secara langsung menggunakan perangkap pit fall trap, dan jaring
serangga.Identifikasi terhadap Arthropoda yang tertangkap dilakukan di Laboratorium
Hama dan Penyakit Tanaman BBPP Ketindan dengan mengacu pada buku Kunci
Determinasi Serangga. Pengamatan dilakukan sebanyak lima belas kali, mulai padi
berumur sepuluh hari setelah tanam sampai dengan sepuluh hari menjelang panen. Hasil
pengamatan menunjukkan bahwa populasi Arthropoda mencapai 60 jenis,yaitu 22 jenis
berfungsi sebagai hama,9 jenis sebagai serangga lain dan 29 jenis sebagai musuh alami.
Berdasarkan hasil analisis indeks keragaman jenis, ekosistem budidaya padi gogo beras
merah asal Sulawesi Tenggara Kultivar Wangkariri termasuk ke dalam kategori tinggi.
Kata kunci: padi gogo beras merah, Arthropoda dan keanekaragamanhayati
Keywords : red-grain upland rice, arthropods and biodiversity
ABSTRACT
The objective of this study was to determine the level of Arthropods biodiversity on the
ecosystem of red-grain upland rice cv. Wangkariri indigenous to Southeast Sulawesi.
The study was conducted in the Agricultural Farm of BBPP Ketindan. The study site
was a technically irrigated area with an altitude of 525 m above sea level. It was
conducted for five months from May to September, 2014.The sampling technique used
was the survey method by which sampleswere directly collected by using pit fall traps
and insect nets.Identification of Arthropods was conducted in the Laboratory of Plant
Pests and Diseases of BBPP Ketindanbased ona book of Insect Determination Key.
Observations were carried out fifteen times starting from 10 DAP to 10 days prior
harvest.The results showed that60 types of Aarthropods were found including 22 types
of pest, 29 species of natural enemies, and 9 other types of insects. Theseindicate that
thered-grain upland rice cv. Wangkariri indigenous to Southeast Sulawesi had a high
diversity index.
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.
LATAR BELAKANG
Padi sebagai komoditas pangan utama masyarakat Indonesia mempunyai
kedudukan yang strategis. Tingginya jumlah kebutuhan dan banyaknya dinamika dalam
usaha budidaya menuntut perhatian yang serius. Salah satu faktor yang penting untuk
diperhatikan adalah keragaman Arthropoda dalam ekosistem budidaya padi tersebut.
Hal ini berhubungan dengan pola budidaya, preferensi serangga dan daya dukung
ekosistem pertanaman. Ekosistem yang stabil dapat dicirikan oleh keanekaragaman
jenis Arthropoda yang hidup di habitat tersebut karena mampu membentuk rantai
makanan yang tidak terputus.
Tingginya keanekaragaman serangga berpengaruh terhadap kualitas dan
kuantitas produk pertanian yang dihasilkan. Secara umum, kestabilan populasi hama
dan musuh alaminya terjadi pada ekosistem alami sehingga keberadaan serangga hama
pada pertanaman tidak lagi merugikan. Kenyataan tersebut perlu dikembangkan
sehingga mampu menekan penggunaan pestisida untuk menekan serangga hama di
lapangan, terutama pada tanaman-tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi
(Siswanto & Wiratno, 2001).
Pola budidaya padi yang monokultur, terus menerus dan sarat dengan aplikasi
pestisida kimia menyebabkan menurunnya populasi serangga hama sekaligus
tertekannya keanerakagaman hayati, termasuk musuh alaminya. Perlakuan pestisida
kimia berpengaruh secara langsung dan berantai terhadap dinamika populasi
Arthropoda.Pestisida kimia akan membunuh serangga hama, hilangnya serangga hama
akan mengurangi bahkan menghilangnya sumber pakan musuh alami. Tersedianya
tanaman padi secara terus menerus memunculkan masalah baru berupa peningkatan
populasi hama yang dapat mencapai tingkat explosi. Hal ini diinisiasi oleh ketersediaan
sumber nutrisi yang melimpah bagi serangga hama hingga terjadi perkembangbiakan
yang berulang-ulang. Aplikasi pestisida dengan bahan aktif yang sejenis secara massif
menyebabkan terjadi resistensi dan resurjensi hama.
Keanekaragaman serangga (kelimpahan dan kepunahan) sangat terkait dengan
tingkat tropik lainnya. Hal ini karena adanya interaksi antara kelompok fungsional
serangga dengan tumbuhan yang dapat membentuk keanekaragaman serangga.
Penurunan keanekarangaman serangga herbivora akan menimbulkan ”efek domino”
terhadap keanekaragaman musuh alami serangga-serangga tersebut. Ini terjadi karena
serangga mendukung hampir setengah dari jumlah spesies predator dan parasitoid
(Bernays, 1998).
Guna meningkatkan dinamika populasi Arthropoda pada pertanaman padi,
menggalakkan penanaman padi lokal dan menjaga kelestarian plasma nutfah, maka
perlu dilakukan upaya untuk memperluas areal tanam padi lokal, antara lain padi gogo
lokal beras merah kultivar Wangkariri. Sebagai kultivar lokal, Wangkariri perlu ditanam
di aneka kondisi lahan di luar habitat aslinya untuk meningkatkan daya adaptasi
terhadap iklim baru, ketahanan terhadap hama penyakit serta kemampuan dalam
mengundang datangnya Arthropoda.
Padi gogo beras merah kultivar Wangkariri ditanam dengan sistem tegel pada
lahan seluas 400 m2 di lahan percobaan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)
Ketindan. Ditanam pada tanggal 17 Mei dan dipanen tanggal 2 Oktober 2014.
Arthropoda yang sering dijumpai pada ekosistem padi gogo umumnya adalah
serangga dan laba-laba. Jenis serangga yang datang terdiri atas serangga hama, serangga
musuh alami (MA) dan serangga netral. Laba-laba yang ditemukan adalah dari jenis
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laba-laba pemburu (peloncat dan bermata tajam). Seluruhnya dicatat, ditabulasi,
diidentifikasi, dideskripsi lalu dikoleksi untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
BAHAN DAN METODE
Waktu dan lokasi penelitian
Lokasi penelitian adalah di lahan percobaan Balai Besar Pelatihan Pertanian
(BBPP) Ketindan Lawang Malang. Luas areal pertanaman adalah 400 m2. Penelitian
dilaksanakan pada bulan Mei hingga Oktober 2014.
Untuk mengetahui keanekaragaman hayati Arthropoda pada ekosistem budidaya
padi gogo Wangkariri, pengambilan sampel Arthropoda dilakukan dengan alat:
1. insecting net untuk Arthropoda yang aktif pada siang hari.
2. pit fall trap untukArthropoda yang aktif di atas tanah dengan dipasang perangkap
pada setiap sub transek, berjumlah 5 buah.
3. Yellow sticky trap.
4. Sweeping net.
Specimen yang diperoleh, diindentifikasi di Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman
BBPP Ketindan. Specimen yang renik diamati di bawah mikrooskop, sedangkan yang
makro diamati secara langsung lalu diidentifikasi dengan buku Kunci Determinasi
Seranggadan Buku Hama dan Penyakit Padi.
Populasi dan sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah populasi Arthropoda pada tanaman padi
Wangkariri. Sampel yang digunakan adalah arthropoda yang tertangkap oleh alat
perangkap dan untuk serangga terbang ditangkap dengan sweeping net.
Analisis Data
Analisis data diperoleh dari penghitungan Indeks Keanekaragaman Jenis
Arthtropoda. Untuk mengetahui keanekaragaman jenis dihitung dengan menggunakan
rumus Shannor-Wienner (Kent & Paddy, 1992), sebagai berikut:

pi = ni / N
Di mana:
H’ = Indeks keanekaragaman jenis
ni = Jumlah individu suatu jenis
N = Jumlah individu seluruh jenis
Pi = Proporsi jumlah individu jenis ke-i dengan jumlah individu semua jenis (pi
 ni/N)
- Jika nilai H’ < 1, maka komunitas serangga dengan kondisi lingkungan
kurang stabil (keanekaragaman rendah)
- jika nilai 1<H’<3, maka komunitas serangga dengan kondisi lingkungan
stabil (keanekaragaman sedang)
- jika nilai H’ > 3, maka komunitas serangga dengan kondisi lingkungan sangat
stabil (keanekaragaman tinggi).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Jenis Hama dan Musuh Alami
Hasil pengamatan identifikasi dan determinasi menunjukkan adanya beberapa spesies
hama dan beberapa spesies musuh alami, sebagaimana terlihat pada Tabel 1. Hama yang
diperoleh adalah: 1)Leptocorysaacuta (ordo Hemiptera) diketahui menyerang bulir padi
dalam keadaan masak susu. Hanya menyerang selama fase berbunga sampai masak
susu. Jika tidak dilakukan tanam serempak, maka tanaman terakhir akan terserang
berat.Aktif pada musim hujan. Hama ini hidup satu/dua generasi pada
gulma,kemudian pindah ke tanaman padi pada fase pembungaan. Aktif pada sor e
menjelang senja dan pagi-pagi sekali.Nimfa dan imago menghisap bulir padi pada
fase masak susu. Hama (nimfa dan imago) menusuk melalui rongga diantara lemma
dan palea. Nimfa lebih aktif daripada imago, tapi imago dapat merusak lebih hebat
karena hidupnya lebih lama. Hilangnya cairan biji menyebabkan biji jadi mengecil
tapi tidak hampa karenahama tidak dapat mengosongkan seluruh isi biji yang
tumbuh.Bila biji mulai mengeras hama akan mengeluarkan enzym yang dapat
mencerna karbohidrat sehingga menyebabkan biji rapuh danpatah saat digiling.
Sedangkan padi merah saat tersebut masih berada pada fase vegetatif,
sehinggadiduga keberadaan hama ini tidak sedang menyerang tanaman padi tetapi
karena di areal percobaan yang ada hanya tanaman padi ini saja.2) Agromyza
phaseoli (ordo Diptera), adalah hama lalat bibit. Hama ini diketahui menyerang padi
yang baru pindah tanam di sawah yang tergenang, sementara saat itu padi sudah besar
dan menjelang berbunga, sehingga dapat dikatakan hama ini bukan sedang menyerang
tanaman padi.
Tabel 1. Hasil Pengamatan Arthropoda dengan Perangkap Pitfall.
Jenis Arthropoda
Jumlah
Titik
Fungsi
Persentase
(ekor)
Ordo
Spesies
1. Hymenoptera Oecophylla smaragdina
Musuh alami
1
4,30
2.. Hymenoptera Dolichoderus bituberculatus Musuh alami
4
17,39
.
Diptera
Agromyza phaseoli
hama
6
26,08
3. Hemiptera
Leptocorisa acuta
hama
1
4,30
Hymenoptera Dolichoderus bituberculatus Musuh alami
3
13,04
4 Hymenoptera Dolichoderus bituberculatus Musuh alami
8
34,78
Jumlah .......................
23
100
Populasi hama dan musuh alami
Musuh alami (MA) yang dijumpai adalah dari ordo Hymenoptera yaitu semut
rang-rang (Oecophylla smaragdina) dan semut hitam (Dolicoderus bituberculatus).
Kedua MA ini mempunyai kisaran inang yang luas yaitu meliputi ordo Orthoptera,
Lepidopetra, Hemiptera, Homoptera, Odonata, Coleoptera, dan Dermaptera, sehingga
keberadaannya di dalam suatu ekosistem akan sangat berpengaruh terhadap dinamika
populasi Arthropodanya.
Selanjutnya, hasil pengamatan terhadap populasi Arthropoda dengan
menggunakan Yellow Sticky Trip menunjukkan bahwa keragaman Arthropoda lebih
tinggi dibandingkan dengan cara pertama. Ditemukan tujuh jenis serangga dari enam
ordo, sebagaimana tertera pada Tabel 2.
Dinamika populasi
Populasi hama dan musuh alami hampir seimbang. Seperti adanya musuh alami
Paederus fuscipes yang merupakan predator dari beberapa jenis hama penting seperti
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wereng coklat, dan berbagai jenis hama padi lainnya, baik telur maupun ngengat,juga
hama dari bangsa homoptera lainnya (Siwi, 2006). Keanekaragaman Arthropoda juga
terlihat dari adanya Odonata yang merupakan musuh alami yang sangat potensial, serta
Apis mellifera(Hymenoptera) sebagai serangga penyerbuk. Keadaan ini tidak sesuai
dengan yang disampaikan oleh Andrewartha dkk. (1980) yang menyatakan bahwa
ekosistem tanaman semusim bersifat kurang stabil yang dicirikan oleh rendahnya
keragaman hayati. Susunan jaringan pakan pada ekosistem tanaman semusim yang
bersifat sederhana mengakibatkan populasi hama berada dalam keadaan tidak seimbang,
sehingga mudah terjadi ledakan populasi hama (Southwbod & Way 1980).Pada
ekosistem padi gogo beras merah keadaannya berbeda antara lain karena umur padi
yang lebih lama, tanaman lebih tinggi dari padi biasa dan postur tanaman yang lebih
kokoh. Selain itu juga ditemukan adanya serangga netral yaitu nyamuk Culex sp.
Tabel 2. Hasil Pengamatan Arthropoda dengan Perangkap Yellow Sticky Trap.
Jenis Arthropoda
Jumlah
Titik
Fungsi
Persentase
(ekor)
Ordo
Spesies
1. Orthoptera
Oxya sinensis
Hama
1
2,7
2. Diptera
Culex sp.
Serangga lain
3
8,1
Diptera
Agromyza
Hama
4
10,8
phaseoli
3. Hemiptera
Leptocorisa acuta Hama
6
16,2
4. Diptera
Culex sp.
Serangga lain
2
5,4
Diptera
Agromyza
Hama
4
10,8
phaseoli
5. Coleoptera
Paederus fuscipes Musuh alami
8
21,6
Odonata
Aeshnidae
Musuh alami
5
13,5
Hymenoptera Apis mellifera
Serangga lain
4
10,8
Jumlah...................
37
100
Sesuai hasil pengamatan pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa dengan
menggunakan perangkap Yellow Sticky Trap jumlah serangga dan jumlah jenis serangga
yang tertangkap lebih banyak. Ini membuktikan bahwa ekosistem padi gogo Wangkariri
disukai oleh serangga.Keadaan ini terjadi karena umur tanaman padi gogo yang lebih
lama, ketersediaan makanan yang terjaga dan agroklimat yang tercipta bertahan dalam
waktu yang lebih lama. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Tarumengkang
(2001) bahwa keragaman bentuk hayati dan banyaknya jenis makhluk hidup atau
keragaman hayati (biodiversitas) dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ketersediaan
makanan yang terjaga juga meningkatkan angka kunjungan serangga, karena serangga
akan datang ketika terdapat sumber makanan, tempat berlindung, tempat kawin dan
faktor lingkungan lain (Untung, 1993).Kestabilan ekosistem padi sawah atau tanaman
semusim dapat dicapai dengan meningkatkan dan memantapkan keanekaragaman hayati
pada ekosistem melalui pengelolaan ekosistem, antara lain dengan mengoptimalkan
budidaya dan meningkatkan peranan musuh alami.
Menurut Untung (1993), tanaman padi yang dibudidayakan tanpa pestisida dapat
memberikan hasil yang tinggi. Tanpa pestisida, keanekaragaman hayati ekosistem dapat
ditingkatkan sehingga musuh alami yang ada di pertanaman dapat berperan maksimal
dalam mengatur populasi hama. Pada umumnya petani membatasi serangan hama
dengan tujuan pengendalian hama saja, tanpa memperhatikan keanekaragaman hayati
pada ekosistem pertaniannya. Dengan menerapkan PHT diharapkan tercapai stabilitas
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ekosistem, sehingga pertanian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat
terwujud. Dampak implementasi PHT dapat dilihat jelas dari penggunaan pestisida.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Populasi Arthropoda pada agroekosistem budidaya padi gogo Kultivar Wangkariri
mencapai 60 jenis. dimana 22 jenis yang berfungsi sebagai hama, sebanyak 9 jenis
sebagai serangga lain dan 29 jenis sebagai musuh alami. Berdasarkan hasil analisis
indeks keragaman jenis, ekosistem budidaya padi gogo beras merah asal Sulawesi
Tenggara kultivar Wangkariri termasuk ke dalam kategori tinggi.
Saran
Ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. Untuk pemerintah, perlu menggalakkan penanaman padi gogo di lahan tadah hujan
guna mempertahankan plasma nutfah padi gogo beras merah ini dan mengingat
manfaatnya yang banyak bagi kesehatan manusia. Keberadaan padi dapat
mengurangi terpaan butiran air hujan di permukaan tanah dan mengurangi erosi.
2. Untuk masyarakat, disarankan untuk mengkonsumsi beras merah secara kontinyu
untuk menjaga kesehatan.
3. Dalam budidayanya tidak diperlukan aplikasi pestisida kimia yang terus menerus
karena bida digantikan dengan penggunaan pestisida hayati dan nabati.
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INDEKS KEPEKAAN DAN KORELASI BERDASARKAN HASIL DAN
KOMPONEN HASIL BEBERAPA VARIETAS KEDELAI (Glycine max (L.)
Merril) PADA KONDISI STRES KEKERINGAN
Kisman1, Febri Dwi Ismayanti2, A. Farid Hemon1, B. ErnaListiana1
1. Dosen Fakultas Pertanian Universitas Mataram
2. Alumni Fakultas Pertanian Universitas Mataram
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepekaan dan korelasi berdasarkan
hasil dan komponen hasil beberapa varietas kedelai pada kondisi stres kekeringan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan
percobaan menggunakan pot plastik di rumah kaca Fakultas Pertanian Unram.
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) secara
faktorial dengan dua faktor. Faktor genotipe (V) terdiri atas 7 varietas kedelai: Lawit,
Sibayak, Kaba, Pangrango, Seulawah, Nanti, dan Burangrang. Faktor stres kekeringan
(D) meliputi: kondisi normal tanpa stres kekeringan, kondisi stres kekeringan fase
vegetatif aktif, generatif dan kekeringan terus menerus. Setiap kombinasi perlakuan
diulang tiga kali. Karakter yang diamati meliputi: jumlah polong, jumlah polong hampa,
jumlah polong isi, jumlah biji per tanaman, berat 100 biji dan berat biji. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: 1). Varietas kedelai yang relatif tahan terhadap stres
kekeringan pada fase vegetatif aktif adalah varietas Sibayak, Seulawah, dan Nanti,
sedangkan relatif peka adalah varietas Lawit, Kaba, Pangrango, dan Burangrang.
Kekeringan pada fase generatif, yang relatif tahan adalah Sibayak, Pangrango, Nanti,
dan Burangrang, sedangkan yang relatif peka adalah Lawit, Kaba, dan Seulawah.
Kekeringan terus menerus dari fase vegetaif sampai generatif, yang relatif tahan adalah
Lawit, Sibayak, Kaba, Nanti, dan Burangrang, , sedangkan Pangrango, dan Seulawah
relatif peka terhadap kekeringan. 2). Pada kondisi stres kering, hasil berkorelasi positif
nyata dengan jumlah polong, jumlah polong isi, dan jumlah biji per tanaman.
Kata kunci: kedelai, stress kekeringan, indeks kepekaan, korelasi, hasil, komponen hasil
ABSTRACT
The aim of this study was to know drought susceptability indexes and correlation based
on yield and yield components of soybean under drought stress. The study was
conducted at green house of Faculty of Agriculture University of Mataram.
Experimental method was used with Randomized Completely Design (CRD) in two
factors. Factor of genotypes (V) were: Sibayak, Kaba, Pangrango, Seulawah, Nanti,
and Burangrang. Factor of drought stresses (D) were: no drought stress (normal
condition), drought stress under actively vegetative growth stage, drought stress under
generative growth stage, and drought stress continously until harvesting day. Each of
combination factors were in three replicates. Yield and yield component traits were:
pod number, empty pod number, filled pod number, seed number per plant, 100 seeds
weight, and seed weight per plant. Results of this study were: 1). The relatively
tolerance of soybean under drouht stress at vegetative growth stage were Sibayak,
Seulawah, and Nanti, while Lawit, Kaba, Pangrango, and Burangrang were relatively
susceptable; at generative growth stage were Sibayak, Pangrango, Nanti, and
Burangrang, while Lawit, Kaba, and Seulawah were relatively susceptable; at
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continously drought from vegetative to generatif growth stage were Lawit, Sibayak,
Kaba, Nanti, and Burangrang, Pangrango, and Seulawah were relatively susceptable.
2). Yield was highly correlated to opened stomata, pod number, filled pod number, and
seed number per plant.
.
Keywords: drought stress, susceptabelity index, correlation, yield, yield component.

LATAR BELAKANG
Kedelai merupakan komoditas pangan utama ketiga setelah padi dan jagung dan
menjadi salah satu komoditas yang diprioritaskan dalam program Revitalisasi Pertanian
(Badan Litbang Pertanian Deptan, 2005). Selain mengandung protein nabati yang cukup
tinggi yang dibutuhkan untuk meningkatkan gizi masyarakat, kedelai juga aman
dikonsumsi, dan harganya murah. Kebutuhan kedelai dari tahun ke tahun terus
meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan untuk konsumsi, pakan ternak dan
bahan baku industri pangan seperti tahu, tempe, kecap, susu kedelai, tauco dan berbagai
bentuk makanan ringan (snack). Kedelai juga bermanfaat untuk menurunkan kolesterol
darah yang dapat mencegah penyakit jantung. Selain itu kedelai juga berfungsi sebagai
antioksidan dan mencegah penyakit kanker.
Upaya pemerintah untuk menunjang pengembangan kedelai di Indonesia adalah
memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun serta mengurangi
ketergantungan akan impor. Sejalan dengan upaya tersebut, percepatan peningkatan
produksi di dalam negeri melalui perluasan areal tanaman mendapat perhatian besar,
khususnya sumber daya lahan kering karena semakin terbatasnya lahan subur yang
dapat digunakan. Oleh karena itu, upaya perbaikan varietas yang unggul pada
lingkungan yang optimal sekaligus unggul di lingkungan yang suboptimal merupakan
salah satu tujuan dalam program pemuliaan (Husni, 2004).
Ketahanan suatu tanaman terhadap kekeringan merupakan suatu fenomena yang
kompleks baik dalam fisiologi dan genetiknya. Suatu tanaman dikatakan toleran
terhadap kekeringan apabila memiliki kemampuan melanjutkan fungsi-fungsinya di
bawah kondisi air yang terbatas. Untuk itu, diperlukan suatu varietas atau galur kedelai
yang toleran terhadap cekaman tersebut (Husni, 2004).
Kisman (2009) melaporkan bahwa semakin tinggi indeks kepekaan terhadap
kekeringan (drought susceptibility index, DSI) maka semakin peka varietas tersebut
terhadap kekeringan, hal ini ditunjukkan pada besarnya perbedaan atau perubahan
jumlah polong per tanaman pada masing – masing varietas antara kondisi normal
dengan kekeringan, sehingga terdapat penurunan jumlah polong pertanaman yang nyata
pada kondisi kekeringan.
Dalam upaya perbaikan sifat kuantitatif tanaman melalui kegiatan pemuliaan,
diperlukan pengetahuan derajat hubungan antar karakter target (disired character)
dengan karakter lain. Koefisien korelasi merupakan derajat hubungan antara dua sifat
atau lebih yang saling tergantung tanpa memperhatikan faktor mana yang
mempengaruhi dan dipengaruhi, baik dari segi genetik maupun non genetik. Korelasi
antara dua sifat dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan pengaruh genetik,
sehingga korelasi dapat berupa korelasi fenotip dan genotipe (Bari et al., 1979). Nilai
korelasi antar sifat memiliki arti penting dalam kegiatan seleksi. Menurut Nasir (2001),
seleksi akan efektif bila terdapat hubungan erat antar karakter penduga dengan karakter
yang dituju dalam suatu program seleksi. Hasil kedelai merupakan karakter kompleks
yang ditentukan oleh berbagai komponen hasil dan lingkungan tumbuh.
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Berdasarkan uraian di atas maka telah dilakukan penelitian tentang “Indeks
Kepekaan dan Korelasi Berdasarkan Hasil dan Komponen Hasil Beberapa
Varietas Kedelai (Glycine max (L.) Merril) Pada Kondisi Stres Kekeringan”, yang
bertujuan untuk mengetahui tingkat kepekaan dan korelasi antar karakter kuantitatif
beberapa varietas kedelai pada kondisi stres kekeringan.
BAHAN DAN METODA
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimental dengan
percobaan di rumah kaca Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
Rancangan Percobaan
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) disusun
secara faktorial yang terdiri atas dua faktor: faktor genotipe (G) dan faktor kekeringan
(D) pada berbagai fase pertubuhan. Faktor genotipe terdiri atas 7 genotipe kedelai yaitu:
G1 = Lawit, G2 = Sibayak, G3 = Kaba, G4 = Pangrango, G5 = Seulawah, G6 = Nanti, G7
= Burangrang. Faktor cekaman kekeringan pada berbagai fase pertumbuhan (D) terdiri
atas empat taraf: D0 = Kontrol (kondisi normal tanpa cekaman kekeringan), D1 =
Kekeringan pada fase vegetatif aktif, D2 = Kekeringan pada fase generatif, D3 =
Kekeringan terus menerus dari fase vegetatif aktif sampai akhir pengisian polong. Tiap
kombinasi perlakuan diulang tiga kali sehingga terdapat 84 kombinasi perlakuan.
Pelaksanaan Percobaan
Benih kedelai yang digunakan dalam percobaan ini diperoleh dari hasil koleksi
Dr. Kisman, dosen program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Unram. Benih
yang ditanam diperlakukan dengan Marshall 25 ST dosis 15 g tiap satu kg benih kedelai
untuk mencegah serangan lalat bibit. Penanaman dilakukan dengan sistem tanam
langsung pada media tanam sedalam 2 cm.
Tanah entisol yang sudah diayak sebanyak 7 kg dimasukkan ke dalam pot
berdiameter atas 23 cm, diameter bawah 18 cm dan tinggi 25 cm sebagai unit
percobaan. Pot-pot percobaan disusun dengan jarak 25 x 25 cm.
Penanaman dilakukan dengan membenamkan benih kedelai sedalam 1-2 cm di
bawah permukaan tanah dalam pot sebanyak 3-4 benih per pot.
Penjarangan dilakukan pada umur satu minggu dengan menyisakan dua tanaman
sehat per pot, satu tanaman sampel untuk pengamatan hasil dan komponen hasil, dan
satu tanaman lain untuk pengamatan destruktif.
Pemupukan dilakukan sehari sebelum tanam, tanah diberi pupuk dasar NPK
dengan dosis 1/3 dari dosis seluruhnya yaitu 100 kg/ha. 1/3 bagian diberikan 9 hari
setelah tanam dan sisanya 29 hari setelah tanam.
Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut setiap gulma yang tumbuh dengan
menggunakan tangan pada setiap media tanam.
Penyulaman dilakukan satu minggu setelah penanaman. Penyulaman bertujuan
untuk mengganti benih kedelai yang mati atau tidak tumbuh. Keterlambatan
penyulaman akan mengakibatkan tingkat pertumbuhan tanaman yang jauh berbeda.
Panen dilakukan apabila sebagian besar daun sudah menguning, tetapi bukan
karena serangan hama atau penyakit, lalu gugur, buah mulai berubah warna dari hijau
menjadi kuning kecoklatan dan retak - retak atau polong sudah kelihatan tua, batang
berwarna kuning agak coklat dan gundul.
Perlakuan stres kekeringan diberikan pada berbagai fase pertumbuhan tanaman
kedelai, sebagai berikut:
- Kontrol (perlakuan tanpa stres kekeringan) : tanaman dalam kondisi normal (100%
kapasitas lapang) sampai panen.
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Perlakuan kekeringan pada fase vegetatif aktif: tanaman dalam kondisi normal
(100% kapasitas lapang) sampai umur 2 minggu setelah tanam (MST) kemudian
diberikan cekaman kekeringan (50% kapasitas lapang) sampai umur 4 MST (masuk
fase pembungaan), selanjutnya tanaman dikondisikan normal sampai panen.
- Perlakuan kekeringan pada fase generatif: tanaman dalam kondisi normal sampai
umur 6 MST kemudian diberikan cekaman kekeringan (50% kapasitas lapang)
sampai umur 8 MST (masuk fase pengisian polong), selanjutnya tanaman dalam
kondisi normal sampai panen.
- Perlakuan kekeringan terus menerus pada fase vegetatif aktif sampai akhir fase
pengisian polong: tanaman dalam kondisi normal (100% kapasitas lapang) sampai
umur 2 minggu setelah tanam (MST) kemudian diberikan cekaman kekeringan
(50% kapasitas lapang) sampai panen.
Pengendalian kadar lengas tanah sesuai kapasitas lapang (kondisi normal dengan 100%
KL atau cekaman kekeringan dengan 50% KL) dilakukan dengan pemberian air dalam
pot sekali sehari atau sekali dua hari hingga mencapai masing-masing persen kadar
lengas kembali dengan cara metode penimbangan, sebagaimana metode yang digunakan
Hapsoh (2003).
Parameter dan Cara Pengamatan
Pengamatan dilakukan terhadap parameter: jumlah polong, jumlah polong isi,
jumlah polong hampa, jumlah biji per tanaman, berat 100 biji, dan berat biji per
tanaman.
Waktu dan cara pengamatan masing-masing parameter adalah sebagai berikut:
- Jumlah polong, diamati pada saat panen dengan menghitung jumlah polong yang
dihasilkan.
- Jumlah polong isi, diamati pada saat panen dengan menghitung jumlah polong berisi
yang menghasilkan biji normal.
- Jumlah polong yang hampa, diamati pada fase akhir pengisian polong, dihitung jumlah
polong yang jatuh selama fase pembentukan dan pengisian polong.
- Jumlah biji per tanaman, diamati pada saat panen dengan menghitung jumlah biji
pertanaman.
- Berat biji per tanaman, diamati pada saat panen dengan menimbang berat biji kering
per tanaman.
- Berat 100 butir biji, diamati pada saat panen dengan menimbang 100 biji kering
pertanaman.
Analisis Data
Untuk mengatahui indeks kepekaan dan korelasi berdasarkan hasil dan
komponen hasil beberapa varietas kedelai pada kondisi stress kekeringan, digunakan
rumus sebagai berikut:
Indeks kepekaan terhadap kekeringan dihiting menurut rumus Fischer and Maurer
(1978) sebagai berikut:
DII  1 

Xs
Xi

DSI  (1 

Ys
) / DII
Yi

Dimana:
DSI = drought susceptibility indeks
Ys = rata – rata hasil genotipe tertentu pada kodisi stres kekeringan
Yi = rata – rata genotipe tertentu pada kondisi tanpa cekaman kekeringan.
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DSI >1 = peka stres kekeringan
DSI <1 = tahan stres kekeringan
Korelasi sederhana (Ujianto dan Sudika, 2005).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbedaan indeks kepekaan terhadap kekeringan (drought susceptibility index,
DSI) dapat dilihat dari penurunan hasil dan komponen hasil masing-masing varietas.
Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepekaan terhadap kekeringan (DSI), jika stres
kekeringan terjadi pada fase vegetatif aktif, varietas kedelai yang relatif tahan terhadap
stres kekeringan pada fase vegetatif aktif adalah varietas Sibayak, Seulawah, dan Nanti,
sedangkan relatif peka adalah varietas Lawit, Kaba, Pangrango, dan Burangrang (Tabel
1). Apabila stres kekeringan terjadi pada fase generatif, yang relatif tahan adalah
Sibayak, Pangrango, Nanti, dan Burangrang, sedangkan yang relatif peka adalah Lawit,
Kaba, dan Seulawah (Tabel 2). Apabila stres kekeringan terjadi secara terus menerus
dari fase vegetatif sampai generatif, yang relatif tahan adalah Lawit, Sibayak, Kaba,
Nanti, dan Burangrang, sedangkan Pangrango, dan Seulawah relatif peka terhadap
kekeringan (Tabel 3). Varietas yang memiliki DSI, nilai indeks kepekaan terhadap
kekeringan, lebih kecil dari satu maka tergolong relatif tahan atau toleran, sedangkan
yang memiliki DSI lebih dari satu tergolong relatif peka terhadap kekeringan. Menurut
Baihaki (1982) kebanyakan varietas yang stabil dan toleran terhadap kekeringan
mempunyai daya hasil rendah pada lingkungan normal dan di dalam lingkungan yang
pengairannya terbatas. Genotipe yang toleran adalah genotipe yang mampu
meminimalkan kehilangan hasil akibat kekeringan dan juga memiliki nilai indeks
kepekaan terhadap kekeringan yang kecil atau kurang dari satu.
Secara umum tanaman akan menunjukkan indeks kepekaan tertentu bila
mengalami cekaman kekeringan. Indeks kepekaan tanaman terhadap stres air sangat
ditentukan oleh tingkat stres yang dialami dan fase pertumbuhan tanaman saat
mengalami cekaman. Bila tanaman dihadapkan pada kondisi kering terdapat dua macam
tanggapan yang dapat memperbaiki status air yaitu (1) tanaman mengubah distribusi
assimilat baru untuk mendukung pertumbuhan akar dengan mengorbankan tajuk
sehingga dapat meningkatkan kapasitas akar menyerap air serta menghambat
pemekaran daun dan jumlah daun untuk mengurangi transpirasi (2) tanaman akan
mengatur derajat pembukaan stomata untuk menghambat kehilangan air lewat
transpirasi (Mansfield dan Atkinson, 1990).
Secara umum, terdapat penurunan jumlah polong dan jumlah polong isi per
tanaman yang nyata pada kondisi kekeringan. Sesuai pendapat Kisman (2009) terdapat
penurunan jumlah polong per tanaman yang nyata pada kondisi kekeringan. Besarnya
perbedaan atau perubahan jumlah polong per tanaman pada masing-masing varietas
antara kondisi normal dengan kekeringan ditunjukkan oleh indeks kepekaan terhadap
kekeringan (drought susceptibility index, DSI). Semakin tinggi DSI semakin peka
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varietas tersebut terhadap kekeringan. Berdasarkan karakter jumlah polong per tanaman,
varietas Lawit, Sibayak, Pangrango dan Burangrang cukup sensitif terhadap stres
kekeringan, sedangkan varietas Kaba dan Seulewah justru mengalami peningkatan
jumlah polong pada kondisi stres kekeringan terus menerus. Hal ini memberikan
indikasi bahwa varietas tersebut tahan atau toleran terhadap kekeringan.
Tabel 1. Rata-rata indeks kepekaan terhadap kekeringan (DSI) verietas kedelai pada kekeringan
fase vegetatif aktif
Varietas
JP
1,64
0,14
1,36
1,95
0,27
0,72
1,10

DSI
JPI
1,45
0,14
1,33
2,07
0,17
0,86
1,03

Total
JBPT
1,01
1,31
1,31
2,14
-1,14
1,20
1,60

Rata-rata

BB
0,15
0,72
0,92
1,42
1,52
0,69
0,34

Lawit
4,25
1,06 (P)
Sibayak
2,31
0,58 (T)
Kaba
4,92
1,23 (P)
Pangrango
7,58
1,90 (P)
Seulawah
0,82
0,21 (T)
Nanti
3,47
0,87 (T)
Burangrang
4,07
1,02 (P)
Keterangan:
DSI = Indeks kepekaan terhadap kekeringan; T = Tahan/toleran; P
= Peka; JP = Jumlah
Polong, JPH = Jumlah Polong Hampa, JPI = Jumlah Polong Isi, JBPT = Jumlah Biji PerTanaman,
dan BB = Berat Biji per tanaman
Tabel 2. Rata-rata indeks kepekaan terhadap kekeringan (DSI) verietas kedelai pada kekeringan
fase generatif
Varietas
Lawit
Sibayak
Kaba
Pangrango
Seulawah

JP
1,28
0,61
1,01
0,71
1,18

DSI
JPI
1,27
0,60
1,33
0,91
1,06

JBPT
1,28
0,87
0,94
0,95
0,83

BB
1,11
0,67
1,19
0,81
1,07

Total

Rata-rata

4,94
2,75
4,47
3,37
4,14

1,23 (P)
0,69 (T)
1,12 (P)
0,84 (T)
1,04 (P)

Nanti
1,06
1,08
0,98
0,86
3,97
0,99 (T)
Burangrang
0,89
0,83
0,10
1,27
3,09
0,77 (T)
Keterangan:
DSI = Indeks kepekaan terhadap kekeringan; T = Tahan/toleran; P
= Peka; JP = Jumlah
Polong, JPH = Jumlah Polong Hampa, JPI = Jumlah Polong Isi, JBPT = Jumlah Biji PerTanaman,
dan BB = Berat Biji per tanaman

Jumlah polong dan jumlah biji yang lebih banyak tidak menjamin hasil yang
lebih tinggi. Varietas Kaba mempunyai hasil yang tinggi pada jumlah polong dan
jumlah biji, tetapi menurun pada berat 100 biji. Cekaman kekeringan yang terjadi pada
saat pertumbuhan generatif, misalnya saat pengisian polong, akan menurunkan
produksi. Kekeringan dapat juga menurunkan bobot biji, sebab bobot biji sangat
dipengaruhi oleh jumlah air yang diberikan dalam musim tanam (Dornbos et al., 1987).
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Tabel 3. Rata-rata indeks kepekaan terhadap kekeringan (DSI) verietas kedelai pada kekeringan
terus menerus dari fase vegetatif aktif sampai generatif
Varietas
JP
0,91
0,66
0,97
0,90
1,24
1,13
1,04

JPI
0,48
-0,26
0,05
1,11
0,31
0,26
0,12

DSI
JBPT
1,19
0,66
0,93
0,96
1,32
1,12
0,96

Total

Rata-rata

BB
1,00
0,17
1,57
1,76
1,32
1,07
1,03

Lawit
3,58
0,89 (T)
Sibayak
1,23
0,31 (T)
Kaba
3,52
0,88 (T)
Pangrango
4,73
1,18 (P)
Seulawah
4,18
1,05 (P)
Nanti
3,59
0,90 (T)
Burangrang
3,14
0,79 (T)
Keterangan:
DSI = Indeks kepekaan terhadap kekeringan; T = Tahan/toleran; P
= Peka; JP = Jumlah
Polong, JPH = Jumlah Polong Hampa, JPI = Jumlah Polong Isi, JBPT = Jumlah Biji PerTanaman,
dan BB = Berat Biji per tanaman
Tabel 4. Nilai korelasi genotipe antara daya hasil dengan sifat kuantitatif lain pada varietas
kedelai

JP
JPH
JPI
JBPT

JP
1
0,257*
0,995**
0,858**

JPH

JPI

JBPT

1
0,169
0,201

1
0,859**

1

B100B

BB

B100B
-0,247*
-0,057
-0,252*
-0,0382**
1
BB
0,694**
0,210
0,687**
0,673**
0,269*
1
Keterangan : *) berkorelasi nyata pada taraf 5%; **) berkorelasi sangat nyata pada taraf 1%
JP = Jumlah Polong, JPH = Jumlah Polong Hampa, JPI = Jumlah Polong Isi, JBPT = Jumlah Biji
PerTanaman, B100B = Berat 100 Biji, dan BB = Berat Biji per tanaman

Berkurangnya jumlah polong per tanaman pada kondisi stres kekeringan diduga
karena banyaknya polong gugur dan berkurangnya pembentukan polong, hal ini karena
adanya penghambatan pembesaran polong dan seluruh reaksi metabolisme yang terjadi
di dalam polong. Vieire et al. (1992) melaporkan bahwa stres kekeringan selama
pengisian polong dapat menggangu perkembangan dan menyebabkan berkurangnya
hasil (biji kecil, tidak bernas, dan tidak berbentuk).
Varietas kedelai yang mempunyai nilai indeks kepekaan yang kurang dari satu,
yang tergolong relatif tahan terhadap setres kekeringan, genotipe tersebut
memungkinkan untuk dijadikan bahan persilangan dalam merakit genotipe baru yang
toleran pada lingkungan kering, hanya perlu dilakukan peningkatan terhadap daya hasil
produksinya agar lebih baik.
Korelasi genetik antara hasil dengan sifat-sifat kuantitatif beberapa varietas
kedelai yang diuji dengan stres kekeringan pada berbagai fase pertumbuhan, disajikan
pada Tabel 4. Nilai koefisien korelasi genetik positif sangat nyata tertinggi dimiliki oleh
pasangan jumlah polong isi dengan jumlah polong (r = 0,995). Karakter hasil yang
ditunjukkan oleh berat biji per tanaman berkorelasi positif sangat nyata terhadap jumlah
polong (0,694), jumlah polong isi (0,687) dan jumlah biji per tanaman (0,673). Diduga
korelasi positif sangat nyata pada beberapa pasangan sifat tersebut disebabkan oleh
kaitan gen (linkage) dimana dua gen atau lebih yang terletak dalam kromosom yang
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sama cenderung diturunkan bersama-sama. Hal ini berarti kenaikan sifat yang satu akan
diikuti dengan kenaikan sifat lainya yang berkorelasi. Hal ini didukung oleh pendapat
Soemartono, et al. (1992) bahwa penyebab genetis timbulnya korelasi antar sifat adalah
peristiwa kaitan gen (linkage) yang mempengaruhi dua sifat atau pengaruh dari
pleiutropi gen.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat di tarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Varietas kedelai yang relatif tahan terhadap stres kekeringan pada fase vegetatif aktif
adalah varietas Sibayak, Seulawah, dan Nanti, sedangkan relatif peka adalah
varietas Lawit, Kaba, Pangrango, dan Burangrang; pada fase generatif, yang relatif
tahan adalah Sibayak, Pangrango, Nanti, dan Burangrang, sedangkan yang relatif
peka adalah Lawit, Kaba, dan Seulawah; secara terus menerus dari fase vegetatif
sampai generatif, yang relatif tahan adalah Lawit, Sibayak, Kaba, Nanti, dan
Burangrang, sedangkan Pangrango, dan Seulawah relatif peka terhadap kekeringan
1. Pada kondisi stres kering, hasil berkorelasi positif nyata dengan jumlah polong,
jumlah polong isi, dan jumlah biji per tanaman.
Saran
Dari kesimpulan yang ada maka dapat disarankan bahwa varietas Sibayak, Lawit, Nanti,
dan Burangrang dapat direkomendasikan untuk dikembangkan pada lahan kering dan
juga dapat dijadikan sebagai sumber gen tahan pada kegiatan pemuliaan kedelai tahan
kekeringan.
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SELEKSI GENERASI LANJUT GALUR-GALUR KACANG SAYUR HIBRIDA
UNGU YANG MENGANDUNG PROTEIN DAN ANTHOSIANIN TINGGI
SERTA TOLERAN KEKERINGAN
SELECTION ON ADVANCED GENERATION OF PURPLE HYBRID
VEGETABLE BEAN WITH HIGH PROTEIN AND ANTHOCYANIN CONTENT
AS WELL AS DROUGHT TOLERANT
Letari Ujianto dan Atam Wiresyamsi
Fakultas Pertanian Universitas Mataram
Alamat korespondensi: ujianto.unram@gmail.com
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan besarnya kemajuan seleksi dan
keragaman sifat kuantitatif serta daya hasil pada generasi ketujuh galur-galur kacang
sayur hibrida ungu. Penelitian ini terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu: 1). Penanaman
pada lahan kering untuk seleksi pada generasi lanjut (F7); 2). Evaluasi daya hasil dan
keseragaman kacang sayur hibrida ungu pada dua lokasi yaitu lahan teknis dan lahan
kering serta seleksi negatif jika terdapat polong berwarna tidak ungu. Kreteria seleksi
yang digunakan yaitu karakteristik polong terutama kelunakan, warna, panjang, dan
jumlah polong serta kandungan protein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Nilai
kemajuan seleksi untuk sifat-sifat yang diamati berturut-turut adalah tinggi tanaman
(2,31 cm), diameter batang (0,13 mm), jumlah polong per tanaman (0,21), jumlah biji
per polong (0,24), panjang polong (1,08 cm), bobot 100 biji (0,12), bobot biji per
tanaman (1,31 g), jumlah biji per tanaman (2,25), umur berbunga (-0,36 hari), dan umur
panen (-1,10); 2). Kandungan protein beragam antar galur yang diuji yaitu berkisar
antara 18,9 hingga 29,7 persen. Demikian juga kandungan anthosianin adalah beragam
berkisar antara 26,4 ppm hingga 61,4 ppm. Semua galur yang diuji tekstur polongnya
sudah lunak; 3). Koefisien keragaman genetik adalah berkisar 9,4 hingga 71,30. Nilai
heritabilitas arti luas adalah berkisar antara 41,4 hingga 81,5 lebih besar dibandingkan
dengan heritabilitas arti sempit berkisar antara 16,2 hingga 62,2; 4). Galur kacang
hibrida nomor 79 (GKH79) mempunyai daya hasil yang paling tinggi dibandingkan
galur yang lain tetapi tidak berbeda nyata dengan galur kacang hibrida nomor 51 dan 73
Kata kunci: kacang sayur, heritabilitas, daya hasil, kemajuan seleksi
ABSTRACT
The objective of this research is to determine selection progress, quantitative genetic
variance, and yield ability of purple hybrid vegetable bean in the seventh generation.
This research .consisted of two activities:1). Planting in dry land for selection of F7
generation; 2). Evaluating yield ability and homoginiety of purple hybrid vegetable
bean in two locations:dry land and wetland as well as the negative selection if no
purple colored pods appear. Selection criteria used was characteristic of the pods
especially softness, color, length, and number of pods and protein content. The results
of the research showed that: 1). Selection advanced value for the observed characters
were a plant height (2.31 cm), stem diameter (0.13 mm), number of pods per plant
(0.21), the number of seeds per pod (0.24), pod length (1.08 cm), weight of 100 seeds
(0.12), seed weight per plant (1.31 g), the number of seeds per plant (2.25), days to
flowering (-0.36 days), and days to harvest (-1.10); 2). The protein content varies
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between lines tested which ranged from 18.9 to 29.7 percent. Likewise anthocyianin
content is diverse ranging from 26.4 ppm to 61.4 ppm. All lines tested are soft texture
pods; 3). Genetic variance coefficient is the ranges from 9,4 to 71,3. Broad sense
heritability values ranged from 41.4 to 81.5 is greater than the narrow sense heritability
ranged from 16.2 to 62.2; 4). Hybrid vegetable bean line number 79 (GKH79) has a
higher yield than most other lines but it is not significantly different from the hybrid
vegetables beans number 51 and 73.
Keywords: vegetable bean, heritability, yield ability, selection progress,

LATAR BELAKANG
Perakitan kacang sayur hibrida kacang sayur hibrida sudah mencapai tahap
seleksi pada generasi lanjut yaitu generasi ke tujuh. Pada generasi ini, karakteristik baik
kualitatif maupun kuantitatif sudah mulai stabil dan homogen serta homosigot. Apabila
terdapat perbedaan karakteristik pada individu tertentu dari suatu populasi, nilai
keragamannya kurang dari satu persen. Kacang sayur hibrida ungu ini diperoleh
melalui hibridisasi antar spesies kacang tunggak (Vigna unguiculata L. Walp.) dengan
kacang panjang (Vigna sesquipedalis L. Fruwirth). Tanaman kacang tunggak
merupakan kacang-kacangan potensial yang belum banyak mendapat perhatian baik
oleh petani maupun oleh peneliti di Indonesia, padahal potensinya sangat besar.
Disamping kandungan gizinya yang tinggi terutama sebagai sumber protein, kacang
tunggak terutama yang berwarna ungu dan kemerahan mengandung anthosianin yang
tinggi, dan mampu tumbuh baik di lahan kering maupun lahan marginal lainnya. Lahan
kering atau lahan marginal di wilayah Indonesia sangat luas, sehingga kacang tunggak
terutama varietas lokal yang sudah adaptif sangat potensial untuk dikembangkan.
Kacang tunggak lokal yang ada di Indonesia mempunyai keragaman genetik yang tinggi
baik sifat kualitatif maupun kuantitatif, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan
menjadi varietas unggul baru dengan memperbaiki mutu genetiknya melalui program
pemuliaan (Anyia dan Herzog, 2004; Karsono, 1998; Ujianto, dkk. 2003). Disaping
kelebihannya kacang tunggak mempunyai kelemahan yaitu polongnya yang keras
sehingga polong mudanya tidak bisa dijadikan sebagai sayur
Kegiatan seleksi pada generasi lanjut lebih bersifat seleksi negatif yaitu
membuang individu tanaman yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan
individu lain pada populasi tersebut. Kreteria seleksi yang digunakan sama dengan
kreteria pada generasi sebelumnya yaitu bobot biji per tanaman, polong berwarna ungu
dan lunak, panjang polong sekitar 30-40 cm, dan kandungan protein serta toleran
terhadap kekeringan. Oleh karena itu kegiatan ini dilaksanakan pada lahan kering untuk
melihat keragaan tanaman pada kondisi kekeringan. Sumber protein dan anthosianin
dapat ditemukan baik pada biji, polong muda maupun daunnya. Apabila kacang tunggak
polongnya dapat digunakan sebagai sayur berarti dapat dipanen muda, disamping
menambah alternatif bagi petani juga dapat memberi keuntungan lain. Dengan
pemanenan lebih awal, maka biamasanya masih hijau segar sehingga bisa dimanfaatkan
sebagai makanan ternak yang kandungan gizinya tinggi atau dapat juga digunakan
sebagai pupuk hijau. Disamping itu intensitas penanaman dalam satu tahunnya bisa
menjadi lebih banyak karena umur panennya lebih singkat, sehingga dalam satu satuan
waktu yang sama dapat diperoleh sumber protein yang lebih banyak (Bressani, 1985;
Singh, et al., 2003).
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BAHAN DAN METODE
Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yaitu seleksi
pada generasi keenam. Kegiatan utama pada penelitian ini adalah seleksi pada generasi
ketujuh dan uji daya hasil pendahuluan. Penelitian ini terdiri atas dua tahap kegiatan
yaitu: 1). Penanaman pada lahan kering untuk seleksi pada generasi lanjut (F7); 2).
Evaluasi daya hasil dan keseragaman kacang sayur hibrida ungu pada dua lokasi yaitu
lahan teknis dan lahan kering serta seleksi negatif jika muncul polong berwarna tidak
ungu. Kreteria seleksi yang digunakan yaitu karakteristik polong terutama kelunakan,
warna, panjang, dan jumlah polong serta kandungan protein.
Percobaan ini dilaksanakan di lahan kering di Dusun Amor-amor, Desa Gumantar,
Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara untuk kegiatan seleksi dan pengujian
pendahuluan mulai bulan Maret sampai Oktober 2016. Kegiatan pengujian pendahuluan
juga dilakukan di Desa Peresak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat pada
bulan Juli hingga Oktober 2016 untuk pembanding. Penanaman individu-individu
unggul hasil seleksi generasi keenam dilakukan dalam barisan. Setiap individu unggul
ditanam dalam satu baris sebagai galur.
Pengujian pendahuluan menggunakan rancangan acak kelompok. Penanaman
kacang sayur dilakukan sesuai petunjuk teknis yang ada. Sebelum ditanam perlu
dilakukan persiapan lahan. Penanaman di Kabupaten Lombok Utara dilakukan pada
lahan kebun, sehingga perlu dibersihkan dari tanaman sebelumnya, kemudian dilakukan
pengolahan lahan dan dibuat bedeng-bedeng. Untuk penanaman di Narmada, lahan yang
digunakan bekas penanaman padi, sehingga penanaman dapat langsung dilakukan tanpa
pengolahan tanah. Lahan perlu diatur agar drainasenya baik yaitu dengan membuat
saluran-saluaran pada tiap bloknya. Penanaman dilakukan dengan system tugal dengan
jarak tanam 20 x 50 cm. Tiap lubang diisi dua biji supaya mengurangi penyulaman.
Pemeliharaan meliputi pemupukan dasar yang diberikan satu minggu setelah tanam
dengan dosis 150 kg pupuk NPK superfos 16-16-16, penyiangan, dan memetik turus.
Seleksi dilakukan antar famili dengan memilih baris yang unggul dan dalam famili
yaitu memilih individu unggul dalam baris terpilih. Seleksi didasarkan pada jumlah
polong lebih dari 10 dan warna polong ungu tua., tektur polongnya lunak, dan
tanamannya tegak. Data hasil pengamatan dianalisis dengan keragaman, peragam,
korelasi genotipik, heritabilitas arti luas dan sempit, kemajuan genetik akibat seleksi,
analisis keragaman dan uji lanjut Duncan Multiple Range Test.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada generasi ketujuh ini populasi tanaman kacang sayur hibrida sudah relatif
homogen dan homosigot. Hampir semua polong muda berwarna ungu dan tekstur
polong muda relatif lunak. Nilai rata-rata semua sifat yang diamati pada generasi
keenam dan ketujuh disajikan pada tabel 1 dan 2. Nilai kemajuan seleksi untuk sifatsifat yang diamati berturut-turut adalah tinggi tanaman (2,31 cm), diameter batang (0,13
mm), jumlah polong pertanaman (0,21), jumlah biji per polong (0,24), panjang polong
(1,08 cm), bobot 100 biji (0,12), bobot biji per tanaman (1,31 g), jumlah biji per
tanaman (2,25), umur berbunga (-0,36 hari), dan umur panen (-1,10). Nilai rata-rata dan
hasil uji lanjut DMRT dapat dilihat pada Tabel 2. Kandungan Protein dan Anthosianin,
tekstur polong, dan rata-rata panjang polong tetua dan galur-galur hasil persilangan
antara kacang tunggak (KT) dan kacang panjang (KP) dapat dilihat pada tabel 3. Nilai
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duga heritabilitas arti luas dan heritabilitas arti sempit pada semua peubah yang diamati
pada semua populasi yang diuji dapat dilihat di tabel 4.
Tabel 1. Nilai Rata-rata Semua Sifat yang Diamati pada Generasi Keenam
Galur
TT
DB
JPT
JBP
PP
B100 BBT
JBT
GKH16 84,40 8,50 20,25 13,25a 36,25 21,43 44,85 175,45
GKH39 85,15 7,95 16,28 14,17b 40,35 24,38 36,75 287,48
GKH45 76,05 7,73 14,23 12,48ab 39,33 22,80 45,30 210,90
GKH51 74,43 8,08 13,53 13,55d 37,25 22,50 55,38 239,85
GKH62 80,75 10,08 12,23
14,30 42,98 22,78 42,43 212,43
GKH73 88,28 9,70 12,13
14,75 41,15 23,05 46,55 295,25
GKH79 79,88 9,70 12,15
14,23 39,35 26,13 58,48 180,38
GKH85 89,40 9,35 14,33
14,25 40,35 26,90 45,80 280,48
GKH117 83,85 9,43 15,28
14,25 36,75 20,70 39,85 156,28
GKH129 74,35 10,70 11,85
Rata-rata 81,65 9,12 14,22

UB
48,90
45,98
40,13
43,58
47,95
44,03
45,00
40,13

UP
64,23
58,63
62,05
69,10
69,33
65,45
67,38
68,85

41,13 67,65

14,75 35,98 21,73 37,78 164,85 43,83 69,33
14,00 38,97 23,24 45,32 220,33 44,06 66,20

Tabel 2. Nilai Rata-rata Semua Sifat yang Diamati dan
Ketujuh
Galur
TT
DB
JPT
JBP
PP
B100
12.3
26.2
GKH16
89.7bc
8.6 12,64a
3
38.7
3
15.4
21.2
GKH39
88.6bc
8.6 14,19b
2 43.07
3
13,95a 13.9
24.0
GKH45
79.8a
8.3
b
5 41.98
9
14.8
23.6
GKH51
75.8a
8.6 16,11d
7 39.76
8
14.6
GKH62
75.1a
9.8 12,84a
4 34.19 23.8
13.1
24.0
GKH73
84.6 10.4 15,58d
3 35.87
7
15.4
24.3
GKH79
92.8c 10.2 16,83d
2 42.13
6
13,13a 14.4
21.6
GKH85
83.6ab
8.3
b
1
42
1
GKH11
14,87b
20.4
7
91.6c
9.8
c 14.9 43.07
3
GKH12
14,12b
24.0
9
78a
9.9
c 13.3 39.79
7
14,2 40,05 23,3
Rata-rata
83,96 9,25
14,44
4
6
6
Kemajua
n Seleksi
2,31 0,13
0,21 0,24
1,08 0,12
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uji DMRT pada Generasi
BBT
43,23a
b

183.81a

46.3

63.37

38,87a

301.18

43.53

57.85

47,91b 220.95bc
51,98c
d 251.28c
48,97b
c 177.27a
52,44c
d 223.95bc

47.99

61.23

41.25

68.18

40.99

66.75

45.4

66.41

54,57d 209.33ab

41.68

64.58

41,45a
188.97a 45.6
44,87a
b 253.85c 43.99
42,01a
b 215.22ab 40.54
43,72
46,63 222,58bc
7

66.48

1,31

JBT

2,25

UB

-0,36

UP

67.94
68.18
65,10
-1,1
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Tabel 3. Kandungan Protein dan Anthosianin, Tekstur Polong, dan Rata-rata Panjang
Polong Tetua dan Galur-galur Hasil Persilangan antara Kacang Tunggak dan
Kacang Panjang
No.
Kand.
Kand.
Tekstur
Rata-rata
Galur
Protein %) AnthosiaPolong
Panjang
nin (ppm)
Polong (cm)
1
27,9
61,4
GKH16
Lunak
36,25
2
25,3
53,2
GKH39
Lunak
40,35
3
26,2
54,1
GKH45
Lunak
39,33
4
26,8
32,6
GKH51
Lunak
37,25
5
28,1
29,5
GKH62
Lunak
42,98
6
28,5
36,7
GKH73
Lunak
41,15
7
29,7
26,6
GKH79
Lunak
39,35
8
27,6
56,4
Lunak
GKH85
40,35
9
23,2
26,4
Lunak
GKH117
36,75
10
18,9
28,9
GKH129
Lunak
35,98
Kandungan protein beragam antar galur yang diuji yaitu berkisar antara 18,9
hingga 29,7 persen. Demikian juga kandungan anthosianin adalah beragam berkisar
antara 26,4 ppm hingga 61,4 ppm. Semua galur yang diuji tekstur polongnya sudah
lunak semuanya. Koefisien keragaman genetik adalah berkisar 9,4 hingga 71,3 Nilai
heritabilitas arti luas adalah berkisar antara 41,4 hingga 81,5 lebih besar dibandingkan
dengan heritabilitas arti sempit berkisar antara 16,2 hingga 62,2.

Tabel 4. Nilai Duga Heritabilitas Arti Luas dan Heritabilitas Arti Sempit pada Semua
Peubah yang Diamati pada Semua Populasi yang Diuji
Sifat yang Diamati
Tinggi tanaman
Diameter Batang
Jumlah polong per
Tanaman
Jumlah biji per
polong
Panjang polong
Bobot 100 biji
Bobot biji per
tanaman
Jumlah biji per
tanaman
Umur berbunga
Umur panen

Ragam
Genotip
24,994
0,743

Ragam
Fenotip
34,432
1,794

KKG

6,029

8,785

17,26

68,63

23,92

0,970

2,452

7,04

49,54

16,19

4,841
3,612

7,310
4,507

5,65
71,30

66,23
80,15

57,52
62,20

39,781

78,344

13,92

50,78

18,69

23,30

81,50

48,82

6,79
5,34

79,49
75,06

27,23
39,27

2633,469 3231,251
7,956
11,043

10,009
14,712

9,53
9,40

Heritabilitas Heritabilitas
Luas
Sempit
72,59
52,05
41,40
22,14

Hasil analisis kandungan protein dan anthosianin hasil seleksi maupun evaluasi
menunjukkan bahwa kandungan anthosianin meningkat dari generasi sebelumnya akibat
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

162

adanya seleksi. Pada kegiatan seleksi, kreteria seleksi yang digunakan untuk menyeleksi
tanaman yang kandungan anthosian tinggi didasarkan pada warna polong. Polong yang
memiliki warna ungu tua memiliki kandungan anthosianin yang lebih tinggi
dibandingkan warna polong yang lain. Kandungan protein dan anthosianin hibrida hasil
persilangan beragam berkisar diantara kedua tetuanya. Hibrida yang warna polongnya
ungu tua cenderung memiliki kandungan anthosianin yang tinggi. Kacang sayur hibrida
ini merupakan hasil dari persilangan antar spesies kacang tunggak varietas lokal
Lombok dengan kacang panjang. Penggabungan keunggulan sifat dari kedua tetua
menghasilkan hibrida yang lebih baik dibandingkan kedua tetuanya. Kacang tunggak
memiliki keunggulan yaitu kandungan proteinnya tinggi, batangnya tegak, dan toleran
kekeringan. Kelemahan kacang tunggak yaitu tekstur polongnya yang kaku dan pendek
sehingga polong mudanya tidak bisa dipanen untuk sayur. Kacang panjang walaupun
kandungan proteinnya agak rendah tetapi tekstur polongnya lunak dan renyah serta
panjang. Dengan persilangan kedua spesies yang berbeda ini dihasilkan kacang sayur
hibrida yang kandungan protein dan anthosianinya tinggi dengan tekstur yang lunak,
panjang polong lebih pendek dibandingkan kacang panjang tetapi jauh lebih panjang
dibandingkan kacang tunggak.
Seleksi untuk perbaikan kandungan protein sulit dilakukan karena tidak ada
karakteristik lain yang mudah dimati dan berkorelasi positif nyata dengan kandungan
protein. Untuk bisa memilih galur yang kandungan proteinnya tinggi harus melalui
analisis laboratorium dahulu baru bisa ditentukan galur mana yang dapat dilanjutkan
untuk generasi berikunya. Kacang sayur hibrida merupakan hasil dari persilangan antara
kacang tunggak lokal Lombok dengan kacang panjang yang berbeda karakteristiknya.
Kandungan protein hibrida tertinggi terdapat pada galur GKH62 yaitu 29,7 %.
Persilangan antara kacang tunggak yang memiliki kandungan protein tinggi dengan
kacang panjang yang kandungan proteinnya rendah menghasilkan keturunan yang
kandungan proteinnya berkisar diantara kedua tetuanya. Hal ini kemungkinan
diakibatkan oleh tindak gen yang mengendalikan kadar protein yang tidak dominan
penuh atau intermedier dan gen pengendalinya lebih dari satu. Hal ini sesuai dengan
hasil analisis genetik yang dilakukan oleh Blackhurst and Miller (1980) yang
menunjukkan bahwa kadar protein pada padi dikendalikan oleh beberapa gen dan tindak
gennya bukan dominan penuh. Hibrida yang kandungan antosianin tertinggi dicapai
pada galur GKH16 yaitu 61,4 ppm. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Fery (1985)
yang menunjukkan bahwa wortel yang berwarna ungu memiliki kandungan kadar
anthosianin yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya.
Kandungan protein
antara jenis kacang yang satu dengan lainnya berbeda-beda terutama kelompok Vigna.
Perbedaan ini terutama disebabkan oleh perbedaan kandungan lysinnya. Demikian juga
kandungan anthosianin padan kacang-kacangan juga berbeda. Hal ini terutama karena
warna baik biji maupun polongnya juga berbeda-beda sehingga kandungan
anthosianinnya juga berbeda-beda.
Kacang sayur hibrida ini merupakan hasil dari perbaikan kacang tunggak.
Perubahan yang bermanfaat disamping kandungan protein dan anthosianin yaitu tekstur
polongnya yang lebih lunak dan lebih panjang sehingga cocok untuk kacang sayur baik
polong mudanya, daun mudanya, maupun bijinya. Kacang tunggak setelah disilangkan
dengan kacang panjang, tekstur polong keturunannya berubah menjadi lunak walaupun
tidak selunak kacang panjang tetapi sudah memungkinkan polongnya untuk dipanen
muda untuk sayur sehingga siklus hidupnya menjadi lebih pendek dan mulsanya yang
masih hijau segar dapat dimanfaatkan untuk pupuk hijau atau pakan ternak. Disamping
teksturnya yang berubah, ternyata panjang polong keturunan kacang tunggak yang
disilangkan dengan kacang panjang juga berubah dengan panjang polong lebih dari dua
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kali panjang polong kacang tunggak. Panjang polong kacang tunggak rata-rata 15 cm,
sedangkan keturunanan hasil persilangan rata-rata panjang polongnya lebih dari 30 cm.
Besarnya keragaman genetik dicerminkan oleh besarnya nilai koefisien
keragaman genetik. Proporsi keragaman genetic terhadap keragaman fenotipik
dicerminkan oleh besarnya nilai heritabilitas arti luas. Keragaman genetik disusun oleh
keragaman aditif, keragaman dominan, dan keragaman interaksi atau epistasis. Dari
ketiga keragaman tersebut hanya keragaman aditif yang akan diwariskan kepada
keturunanya. Proporsi keragaman aditif terhadap keragaman fenotipik dicerminkan oleh
besarnya nilai heritabilitas arti sempit. Pada Tabel 4 terlihat bahwa pada peubah yang
diamati memiliki nilai duga heritabilitas arti luas dan arti sempit yang berbeda-beda.
Berdasarkan kreteria heritabilitas oleh Panthalone, nilai heritabilitas dikategorikan
rendah jika nilainya di bawah 25 %, agak rendah jika nilainya berkisar antara 25 – 50%,
agak tinggi jika nilainya berkisar antara 50-75 %, dan heritabilitas dikatakan tinggi jika
nilainya di atas 75 %. Menurut Stainfield, heritabilitas digolongkan rendah jika nilainya
kurang dari 20%, sedang jika nilainya antara 20 % - 50 %, dan digolongkan tinggi jika
nilai heritabiltasnya lebih dari 50%. Kebanyakan peubah yang diamati memiliki nilai
duga heritabilitas arti luas yang tergolong tinggi kecuali diameter batang dan jumlah biji
per polong tergolong sedang berdasarkan Stainfield. Heritabilitas arti sempit umumnya
tergolong sedang kecuali sifat tinggi tanaman dan panjang polong tergolong tinggi,
sedangkan jumlah biji per polong dan bobot biji per tanaman nilai heritabilitasnya
tergolong rendah.
Menurut Umaharan, Ariyanayagam and Haque (1997), makin besar nilai duga
heritabilitasnya, makin tinggi pengaruh faktor genetiknya dan sebaliknya, makin rendah
nilai heritabilitasnya, makin besar pengaruh faktor lingkungannya. Untuk sifat diameter
batang dan jumlah biji per polong pengaruh faktor genetic dan lingkungan hampir sama
dalam menentukan penampakan sifatnya. Untuk sifat yang lainyya faktor ragam genetik
lebih dominan dibandingkan faktor ragam lingkungan dalam menentukan
penampakannya. Perubahan lokasi atau musim tanam tidak banyak membawa
perubahan pada sifat tersebut. Sifat keturunan memiliki banyak kemiripan dengan sifat
tetuanya. Terdapat pengaruh yang dominan oleh faktor genetik pada sifat ini. Hal ini
juga menunjukkan indikasi bahwa gen pengendali sifat ini tidak banyak dan biasanya
ada gen mayor yaitu gen yang menentukan sifat. Peubah jumlah biji per polong dan
bobot biji per tanaman mudah dipengaruhi faktor ragam lingkungan dibandingkan
faktor ragam aditifnya. Hal ini berarti bahwa sifat tersebut sangat dipengaruhi oleh
faktor lingkungan dibandingkan dengan faktor aditif yaitu faktor yang diwariskan dari
tetua ke keturunanya. Menurut Fasoula. and Fasoula (2002), perubahan iklim (musim
tanam) atau tanah (lokasi) akan menyebabkan perubahan sifat tersebut. Hal ini juga
berarti bahwa sifat tersebut tidak banyak diwariskan dari tetua ke keturunannya. Ragam
lingkungan dalam heritabilitas arti sempit yaitu semua faktor selain ragam aditif yaitu
bisa berupa ragam dominan, epistasi, maupun ragam iklim, tanah dan lainya.
Nilai duga heritabilitas arti sempit ternyata pada semua peubah yang diamati
nilainya lebih kecil dibandingkan dengan nilai duga heritabilitas arti luas. Hal ini
dimungkinkan karena dalam heritabilitas arti luas diduga berdasarkan perbandingan
antara ragam genetik total dengan ragam fenotipiknya, sedangkan untuk heritabilitas arti
sempit hanya memperhitungkan ragam aditifnya. ragam genetik total terdiri atas ragam
aditif, ragam dominan, dan ragam epistasi.
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KESIMPULAN
Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:
1. Nilai kemajuan seleksi untuk sifat-sifat yang diamati berturut-turut adalah tinggi
tanaman (2,31 cm), diamter batang (0,13 mm), jumlah polong pertanaman (0,21),
jumlah biji per polong (0,24), panjang polong (1,08 cm), bobot 100 biji (0,12),
bobot biji per tanaman (1,31 g), jumlah biji per tanaman (2,25), umur berbunga (0,36 hari), dan umur panen (-1,10);
2. Kandungan protein beragam antar galur yang diuji yaitu berkisar antara 18,9 hingga
29,7 persen. Demikian juga kandungan anthosianin adalah beragam berkisar antara
26,4 ppm hingga 61,4 ppm. Semua galur yang diuji tekstur polongnya sudah lunak;
3. Koefisien keragaman genetik adalah berkisar 9,4 hingga 71,30. Nilai heritabilitas
arti luas adalah berkisar antara 41,4 hingga 81,5 lebih besar dibandingkan dengan
heritabilitas arti sempit berkisar antara 16,2 hingga 62,2;
4. Galur kacang hibrida nomor 79 (GKH79) mempunyai daya hasil yang paling tinggi
dibandingkan galur yang lain tetapi tidak berbeda nyata dengan galur kacang hibrida
nomor 51 dan 73
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ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji keragaan pertumbuhan dan produktivitas kacang hijau
akibat pemupukan terpadu pada pola tanam tumpangsari jagung/kacang hijau di lahan kering.
Penelitian dilaksanakan di Desa Jugil, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara pada bulan
Mei-Agustus 2016. Tanah percobaan bertekstur lempung berpasir dengan kandungan C-organik,
KTK dan N-total berstatus rendah, P-tersedia sedang, dan pH netral. Lima perlakuan percobaan
ditata menurut rancangan acak kelompok dengan setiap perlakuan diulang tiga kali. Perlakuan
percobaan sebagai berikut: P1= kontrol (tanpa pupuk), P2=100% takaran rekomendasi pupuk
anorganik plus MVA; P3= 5 ton/ha pupuk kandang, MVA plus 50% takaran rekomendasi pupuk
anorganik; P4=5 ton/ha pupuk kandang, MVA plus 75% takaran rekomendasi pupuk anorganik;
P5=5 ton/ha pupuk kandang, MVA plus 100% takaran rekomendasi pupuk anorganik. Tanaman
kacang hijau ditanam 14 hari lebih dulu daripada tanaman jagung. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pola pemupukan terpadu berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan dan
produktivitas tanaman. Keragaan pertumbuhan tanaman ditunjukan dengan parameter:(1)berat
brangkasan atas (basah dan kering), berat akar (basah dan kering),volume akar dengan hasil
tertinggi diperoleh pada P4/P5; (2) jumlah bintil akar dan derajad akar terinfeksi MVA dengan
hasil pada P3, P4 dan P5 tidak berbeda nyata, akan tetapi berbeda nyata dengan P2 dan P1.
Produktivitas kacang hijau pada P2 dan P3 tidak berbeda nyata dengan tingkat produktivitas
berkisar 8,39 - 8,76 kw/ha. Pada P4 dan P5 juga tidak berbeda nyata dengan tingkat produktivitas
berkisar 9,33-9,78 kw/ha. Berdasarkan hasil tersebut, P4 direkomendasi sebagai pola pemupukan
terpilih untuk optimasi pertumbuhan dan produktivitas kacang hijau di lahan kering.
Kata-kata kunci: kacang hijau, lahan kering, tumpangsari, pemupukan terpadu.
Abstract
The objectives of this research were to study the growth and productivity performance of mung
beans due to integrated fertilization on intercropping patterns of corn/mung bean in dryland.
The research was conducted in Jugil Village, North Lombok in May-August, 2016. Soil
properties at the field trials were sandy loam soil texture, low in organic-C content, low CEC
and low N-total, P-available in medium status, and neutral soil pH. Five experimental treatments
were arranged according to a randomized block design with each treatment replicated three
times. The experimental treatments were P1=control (without fertilizer); P2=100% dose of
inorganic fertilizer recommendations plus VAM; P3=50% dose of inorganic fertilizer
recommendations plus manure 5 tones/ha and VAM; P4=75% dose of inorganic fertilizer
recommendations plus manure 5 tones/ha and VAM; P5=100% dose of inorganic fertilizer
recommendations plus manure 5 tones/ha and VAM. Mung beans were planted 14 days earlier
than corn. The results showed that the integrated fertilizer significantly affect plant growth and
productivity. The plant growth performance was shown in parameters: (1) wet weights of top
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crop, wet root weights, root volume with the highest yield obtained at P4/P5. The number of root
nodules and VAM infected roots at P3, P4 and P5 were not significantly different from one
another, however this was significantly different with P2 and P1. Mung bean productivity at
P4/P5 were higher than at P2/P3 which range of productivity was 9,33 – 9,78 kw/ha and
8.39 – 8.76 kw/ha respectively. Based on these results, P4 treatment was recommended as the
best treatment to optimize the growth and productivity of mung beans at dry land.
Keywords: Mung beans, dryland, intercropping, integrated fertilization
LATAR BELAKANG
Kacang hijau tergolong sebagai tanaman pangan terpenting ketiga dari kelompok kacangkacangan setelah kedelai dan kacang tanah. Dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya,
kacang hijau memiliki beberapa kelebihan, antara lain berumur genjah (panen 55-65 hari setelah
tanam), toleran kekeringan dan dapat ditanam di daerah yang kurang subur, resiko kegagalan
panen secara total kecil, budidayanya mudah (Rukmana, 2004). Karena itu kacang hijau sangat
potensial untuk dikembangkan di lahan-lahan sub optimal – lahan kering. Di lahan kering,
umumnya kacang hijau ditanam secara tumpangsari dengan tanaman jagung dan ditanam pada
musim hujan.
Rata-rata produktivitas kacang hijau yang ditanam oleh petani di wilayah lahan kering di
NTB tergolong masih rendah, sekitar 1 ton biji kering per ha, dibawah rata-rata hasil kacang
hijau dari berbagai varietas yang mencapai kisaran 1,5 – 2 ton per ha (BPS-NTB, 2015). Tingkat
produktivitas kacang hijau yang masih rendah ini, tidak saja karena petani yang tidak
menerapkan teknik budidaya yang dianjurkan, tetapi juga karena tingkat kesuburan tanah yang
rendah. Sebagian besar petani di lahan kering membudidayakan kacang hijau dengan tidak
memberikan masukan pupuk secara tepat dan seimbang serta menggunakan benih yang tidak
berkualitas yaitu benih sisa panen yang dibeli di pasar. Dari segi teknik budidaya, upaya yang
dapat dilakukan agar tanaman kacang hijau dapat berproduksi secara maksimal adalah dengan
menggunakan benih unggul serta pemberian secara tepat dan benar; tepat dalam takaran dan
komposisi, dan benar dalam keterpaduan penggunaan pupuk.
Pembudidayaan kacang hijau di lahan kering dihadapkan pada permasalahan kesuburan
tanah yang rendah. Tanah di lahan kering Lombok Utara umumnya bertekstur kasar (pasir, pasir
berlempung) sampai dengan agak kasar (lempung berpasir), kapasitas simpan lengas tanah yang
rendah, dan stabilitas agregat yang tidak kuat. Sifat kimia tanah dicirikan oleh kandungan Corganik yang rendah (kurang dari 1%), KPK rendah dan umumnya kekurangan unsur N,
kandungan P-tersedia berstatus rendah, akan tetapi kandungan unsur K berharkat tinggi dan
tingkat kemasaman tanahnya ber-pH netral (Kusumo dkk, 2011). Sifat biologi tanah dicirikan
dengan rendahnya jumlah mikrobia tanah pendaur hara seperti bakteri pelarut fosfat yang
populasinya hanya sekitar 104cfu/gram tanah, sementara tanah yang subur dapat mencapai
107cfu/gram tanah (Susilowati dkk, 2011).
Kesuburan tanah yang secara alami tergolong rendah dapat ditingkatkan produktivitasnya
melalui pembenahan faktor pembatas kesuburan tanah. Untuk mencukupi kebutuhan hara bagi
tanaman yang diusahakan di lahan kering dapat dipenuhi dengan pemberian pupuk anorganik,
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minimal pupuk N dan pupuk P (Susilowati dkk, 2011). Sementara untuk membenahi sifat kimia,
sifat fisik dan sifat biologi tanah dapat dilakukan dengan menambahan kandungan bahan organik
tanah, salah satu caranya yaitu dengan memberikan masukan pupuk organik (Sutanto, 2002).
Selain menyumbang hara yang tidak terdapat dalam pupuk anorganik, seperti unsur Ca, Mg, Zn,
Cu, Mo, dan Si, pupuk organik juga penting untuk memperbaiki sifat kimia, sifat fisik dan sifat
biologi tanah (Suriadikarta dan Setyorini, 2005).
Dalam rangka meningkatkan penyerapan hara oleh tanaman, selain melalui pembenahan
ketiga sifat tanah dengan pemberian pupuk organik perlu juga diberikan masukan pupuk hayati
MVA. Smith et al. (2011) menyatakan bahwa pengaruh menguntungkan dari cendawan mikoriza
arbuskular terhadap pertumbuhan tanaman sering dihubungkan dengan peningkatan serapan
hara, terutama hara fosfor. Meningkatan serapan hara pada tanaman yang diinokulasi MVA,
dapat berdampak pada penggunaan pupuk anorganik oleh tanaman yang semakin efisiensi
dibanding dengan tanpa inokulasi MVA.
Terkait dengan upaya optimalisasi efisiensi penggunaan pupuk anorganik, selain
menyertakan pemberian pupuk organik juga perlu inokulasi MVA. Dalam hal ini, takaran
berimbangan ketiga jenis pupuk (anorganik, organik dan MVA) yang sesuai untuk pertumbuhan
dan hasil kacang hijau yang dibudidayakan di lahan kering tentu berbeda dengan yang
dibudidayakan di lahan basah setelah tanam padi. Untuk itu telah dilakukan penelitian pemberian
pupuk terpadu yang terdiri atas ketiga pupuk (anorganik, organik dan MVA) dengan tujuan
untuk medapatkan perimbangan takaran pupuk terpadu yang efisien untuk menghasilkan
pertumbuhan dan produksi tanaman kacang hijau yang maksimum.
BAHAN DAN METODE
Tempat dan Perlakuan Percobaan
Penelitian dilaksanakan di Desa Jugil, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara
pada bulan Mei-Agustus 2016. Tanah percobaan bertekstur lempung berpasir dengan kandungan
C-organik, KTK dan N-total berstatus rendah, P-tersedia sedang, dan pH netral. Lima perlakuan
percobaan ditata menurut rancangan acak kelompok (RAK) dengan setiap perlakuan percobaan
diulang tiga kali. Perlakuan percobaan adalah sebagai berikut: P1= kontrol (tanpa pupuk),
P2=100% takaran rekomendasi pupuk anorganik plus MVA; P3=5 ton/ha pupuk kandang, MVA
plus 50% takaran rekomendasi pupuk anorganik; P4=5 ton/ha pupuk kandang, MVA plus 75%
takaran rekomendasi pupuk anorganik; P5= 5 ton/ha pupuk kandang, MVA plus 100% takaran
rekomendasi pupuk anorganik.
Penanaman, Pengairan, Perawatan dan Panen
Pola tumpangsari baris ditata dengan menyisipkan satu baris tanaman kacang hijau
Varietas Kutilang diantara dua baris tanaman jagung Varietas Lamuru. Tanaman kacang hijau
ditanam 14 hari lebih dulu daripada tanaman jagung. Kacang hijau ditanam dengan jarak 35 cm x
20 cm dengan dua biji/lubang tanam (populasi 125.000 rumpun per ha). Jagung ditanam dengan
jarak tanam 70 cm antar baris dan 20 cm dalam baris, dengan satu biji per lubang tanam
(populasi 71.428 batang per ha).
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Pemberian pupuk anorganik (Ponska dan Urea) untuk masing-masing tanaman diberikan
secara larikan, sekitar 5-7 cm dari lubang tanam dengan kedalaman antara 5-7 cm). Pupuk
Ponska untuk tanaman jagung dan kacang hijau diberikan dua kali yaitu pada saat tanam dan saat
tanaman berumur 25-30 HST. Takaran pemberian pupuk anorganik pada saat tanam untuk
masing-masing tanaman adalah separuh takaran dari masing-masing perlakuan percobaan. Pupuk
Urea untuk tanaman jagung diberikan 3 kali dengan takaran 1/3 bagian dari takaran untuk
masing-masing perlakuan. Urea diberikan pada saat tanam, saat tanaman berumur 25-30 HST
dan saat bunga jantan jagung telah mencapai 25%. Pada tanaman kacang hijau, Urea diberikan
sebagai pupuk dasar. Takaran rekomendasi pupuk anorganik untuk tanaman kacang hijau adalah
50 kg urea dan 250 kg ponska per ha, sedang untuk tanaman jagung adalah 300 kg urea dan 300
kg ponska per ha. Pupuk organik dengan takaran 5 ton pupuk kandang per ha diberikan pada
perlakuan P3, P4 dan P5 dan diaplikasikan pada saat pengolahan tanah. Pupuk hayati MVA
diaplikasikan saat tanam di lubang tanam dengan dosis 5 g/lubang tanam.
Sebagai sumber air irigasi adalah sumur bor. Pengairan diberikan setiap 3-5 hari sekali
sampai dengan tanaman menjelang pembentukan polong (umur 40-45 HST).
Perawatan atau pemeliharaan tanaman meliputi penyulaman, penyiangan, pengendalian
hama dan pembumbunan. Penyulaman tanaman kacang hijau dan jagung masing-masing
dilakukan saat umur 7-10 HST (hari setelah tanam) dan 10-14 HST. Penyiangan dan
pembumbunan untuk tanaman kacang hijau dilakukan pada saat tanaman umur 30 HST.
Pengendalian hama pada kacang hijau dilakukan dengan takaran sesuai rekomendasi.
Penyemprotan insektisida kimia (fipronil 2 ml/L) dilakukan pada 10 dan 17 HST.
Tanaman kacang hijau dipanen pada saat (1) tanaman mencapai pertumbuhan vegetative
maksimum (Umur 30 HST) dan (2) pada saat masak biji (umur 66 HST).
Parameter yang diamati
Parameter pertumbuhan yang diamati meliputi (a) berat basah brangkasan atas; (b) berat
basah akar; (c) volume akar; (d) bintil akar aktif (%); (e) derajad akar terinveksi MVA. Variabel
produksi meliputi parameter: jumlah polong (buah/tanaman); (b) panjang polong (cm); (c)
jumlah biji per polong (biji/polong); (d) bobot biji per tanaman (g/tan; (e) Berat kering 100 biji
(g/100 biji); dan (f) produksi kw/ha.
Analisis data
Analisis statistik dengan uji F pada selang kepercayaan 5% dilakukan untuk semua
parameter yang diamati. Data disajikan dalam angka yang berarti ± standar error (SE) dari
ketiga ulangan pada masing-masing perlakuan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Tanaman
Tingkat pertumbuhan tanaman ditunjukkan dengan parameter berat brangkasan basah
trubus (bagian atas tanaman), berat brangkasan basah akar, volume akar dan parameter
pendukung pertumbuhan yaitu jumlah bintil akar aktif (%) dan derajad akar terinfeksi MVA (%).
Hasil pengukuran terhadap parameter pertumbuhan tanaman disajikan dalam Tabel 1, dan
indikasi akar tanaman terinfeksi MAV disajikan dalam Gambar 1.
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Tabel 1. Rerata Hasil Pengukuran Parameter Pertumbuhan (BBT, BBA, Volume Akar Jumlah
Bintil Aktif dan Derajad Akar terinfeksi Akibat Perlakuan).
Perla
kuan
1
P1
P2
P3
P4
P5

BBT (g/tan)
± SE

2
13,12 (a) ± 2,95
21,60 (b) ± 2,28
35,57 (c) ± 0,44
40,52 (d) ± 1,87
44,03 (d) ± 3,23

BBA (g/tan)
± SE

4
1,34 (a) ± 0,07
1,52( b) ± 0,04
3,00 (b) ± 0,09
3,33(c) ± 0,02
3,80 (d) ± 0,39

Volume akar
(cm3/tan) ± SE
3
3,53(a) ± 0,68
4,95(b) ± 1,03
7,07(c) ± 0,79
8,24 (d) ± 0,44
10,05(e) ± 1,33

Jumlah bintil aktif
(% /25 bintil) ± SE
6
17,77 (a) ± 1,50
17,22 ( a) ± 3,39
44,42(b) ± 0,47
52,00(c) ± 0,00
47,25 (bc) ± 5,43

Akar
terinfeksi
MAV (%)± SE
7
23,33(a) ± 2,32
36,66 (b) ± 3,39
47,55(c) ± 0,84
45,93(c) ± 3,53
46,30(c) ± 0.98

Keterangan: BBT= Berat Basah Trubus (bagian atas tanaman); BKT= Berat Kering Trubus; BBA= Berat basah Akar; BKA= Berat Kering
Akar P1= control; P2= pupuk anorganik 100% takaran rekomendasi; P3= 5 ton pupuk kandang plus pupuk anorganik 50% takaran
rekomendasi; P4=5 ton pupuk kandang plus pupuk anorganik 75% takaran rekomendasi; P5=5 ton pupuk kandang plus pupuk anorganik 100%
takaran rekomendasi.

Dari data yang tersaji dalam Tabel 1 dapat
ditunjukkan
tanaman

bahwa

pada

tingkat

perlakuan

pertumbuhan

yang

diberikan

masukan pupuk (P2 sd P5) berbeda secara
nyata dengan perlakuan kontrol (tanpa pupuk,
P1). Respon tanaman yang nisbi tinggi terhadap
pemberian

pupuk

anorganik

plus

MVA

(perlakuan P2) ditunjukkan dengan tingkat
Gambar 1. Akar Terinfeksi Jamur MVA
(tanda panah menunjukkan struktur Vesikula)

perubahan parameter pertumbuhan, masing -

masing sebesar 64,63% BBT, 15,68% BBA dan 40,23% volume akar dari perlakuan control
(P1) (Tabel 2).
Perbedaan tingkat pertumbuhan tanaman yang mencolok antara P2 dan P1
mengindikasikan bahwa tanah percobaan tergolong sebagai tanah yang miskin nutrisi tanaman,
khususnya unsur N dan P. Nutrisi tanah, seperti nitrogen (N) dan fosfor (P), merupakan
persyaratan dasar untuk mendukung kehidupan tanaman (Tucker, 1999).
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Tabel 2. Tingkat perubahan BBT, BBA dan Volume Akar (VA) Pada Saat Vegetatif
Maksimum Akibat Perlakuan.
Per
laku
an

BBT
g/tan

Peningkatan
Perubahan BBT (%)
P2-P1

P3-P2

P4-P3

BBA
g/tan
P5-P4

Peningkatan Perubahan
BBA (%)
P2-P1

P3P2
9

P4P3
10

P5-P4

1
2
3
4
5
6
7
8
11
P1
13,12
1,3
P2
21,60
64,63
1,5
15,38
P3
35,57
64,68
3,0
100
P4
40,52
13,92
3,3
10
P5
44,03
8,66
3,8
15,15
Keterangan:Peningkatan BBT, BBA dan Volume akar pada P2, P3, P4 dan P5 dihitung dengan rumus

VA
cm3/
tan

Peningkatan Perubahan
Volume akar (%)
P2-P1

P3-P2

P4-P3

12
13
14
15
3,53
4,95
40,23
7,07
42,83
8,24
16,55
8,82
P2=((P2-P1)/P1)*100%; P3=((P3-

P1/P1)*100%; P4=((P4-P1/P1)*100%; P5=((P5-P1/P1) )*100%

Berdasarkan data pada Tabel 2 juga ditunjukkan bahwa masukan 5 ton pupuk kandang
per ha pada tanah yang miskin bahan organik terbukti memberikan pengaruh yang nyata
terhadap pertumbuhan tanaman. Hal ini ditunjukkan dengan parameter pertumbuhan tanaman
dari perlakuan P3 dibandingkan dengan perlakuan P2. Akibat masukan pupuk kandang
(perlakuan P3) terjadi peningkatan BBT, BBA dan volume akar yang masing-masing sebesar
64,68%, 100% dan 42,83% dari yang terjadi pada perlakuan P2. Hasil tersebut menggambarkan
bahwa untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman tidak cukup dengan hanya melalui pemberian
pupuk anorganik akan tetapi harus diimbangi dengan pemberian pupuk organik. Hasil sedana
disampaikan oleh Kresnatita dkk (2013) yang melaporkan bahwa pemberian pupuk organik, baik
kompos jerami maupun pupuk kandang sapi serta pupuk anorganik N dalam bentuk urea mampu
meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis, hal ini terlihat pada pengamatan
tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun dan berat kering tanaman.
Selanjutnya, dari data pada Tabel 2 (kolom 8 dan 9) menunjukkan bahwa bagian
tanaman yang menunjukkan respon tinggi terhadap pemberian pupuk organik adalah akar
tanaman. Pada perlakuan P3, BBA meningkat sebesar 100% dari yang terjadi pada P2, sementara
masukan pupuk anorganik pada perlakuan P2 hanya mampu meningkatkan BBA sekitar 15,38%
dari tingkat pertumbuhan akar yang terjadi pada P1. Hasil senada terjadi juga pada perlakuan P4
dibandingkan dengan pada perlakuan P3, dan pada P5 dibandingkan dengan pada P4. Hasil
tersebut menggambarkan bahwa pupuk organik mempunyai peran penting dalam memperbaiki
pertumbuhan akar tanaman. Baldi and Toselli (2013) menjelaskan bahwa terjadi perbaikan
pertumbuhan akar tanaman akibat pemberian pupuk kandang karena adanya peningkatan
kandungan bahan organik tanah yang berpengaruh terhadap kesuburan fisik, kimia dan biologi
tanah.
Terhadap kesuburan fisik tanah bahan organik berperan sebagai bahan sementasi dalam
pembentukan agregat tanah dari bentuk butiran lepas menjadi bentuk gumpal dan remah pada
tanah bertekstur kasar. Atmojo (2003) menjelaskan bahwa mekanisme pembentukan agregat
tanah akibat masukan pupuk organik dapat terjadi secara kimia dan fisik. Makanisme secara
kimia terjadi melalui pembentukan ikatan kimia kovalen yang dibangun antara muatan negatif
dari gugus karboksilat pada asam-asam organik rantai panjang (asam humat dan asam fulfat) dan
muatan positip pada permukaan luar mineral liat tipe 1:1. Mekanisme yang lain terjadi melalui
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P5-P4
16

7,04

ikatan antara muatan negatif dari liat dengan muatan negatif dari asam-asam organik (dari gugus
OH dan COOH) melalui jembatan perantaraan kation (Ca, Mg, Fe), ikatan hidrogen dan/atau
muatan positif dari gugus amina, amida dan amino). Sementara mekanisme secara fisik terjadi
melalui meningkatkan populasi mikroorganisme tanah baik jamur dan aktinomycetes yangmana
miselia jamur dan actinomycetes akan mengikat secara fisik partikel tanah membentuk gumpal
yang remah.
Terbentuknya agregat tanah pada tanah bertekstur kasar akan meningkatkan pori
berukuran menengah dan menurunkan pori makro. Meningkatnya pori berukuran menengah akan
berimpak pada kemampuan tanah untuk menahan air sehingga kemampuan tanah untuk
menyediakan air tanah selama masa pertumbuhan tanam meningkat. Penambahan bahan organik
di tanah pasiran akan meningkatkan daya serap air akibat dari meningkatnya pori yang berukuran
menengah (meso) dan menurunnya pori makro, sehingga akan meningkatan ketersediaan air
untuk pertumbuhan tanaman (Ngailo and Vieira, 2012). Demikian pula dengan aerasi tanah yang
menjadi lebih baik karena ruang pori tanah (porositas) bertambah akibat terbentuknya agregat.
Terhadap kesuburan kimia tanah, bahan organik berperan untuk meningkatkan KTK
tanah, daya sangga tanah dan keharaan tanah. Bahan organik memberikan konstribusi yang nyata
terhadap KTK tanah, karena sekitar 20 – 70 % KTK tanah bersumber dari humus (Stevenson,
1982). Sumber utama muatan negatif humus berasal dari gugus karboksil (- COOH) dan fenolik
(-OH) nya. Dilaporkan bahwa penambahan jerami 10 ton per ha pada Ultisol mampu
meningkatkan 15,18 % KTK tanah dari 17,44 menjadi 20,08 cmol (+) kg –1 (Cahyani, 1996).
Peran bahan organik terhadap ketersediaan hara dalam tanah tidak terlepas dari proses
mineralisasi yang merupakan tahap akhir dari proses perombakan bahan organik. Dalam proses
mineralisasi akan dilepas mineral-mineral hara tanaman seperti N, P, K, Ca, Mg dan S, serta hara
mikro dalam jumlah tidak tentu dan relatif kecil. Di sisi lain, adanya asam-asam organik dari
hasil dekomposisi bahan organik akan membantu pelepasan P yang terfiksasi oleh Ca, Al dan Fe,
sehingga P dapat diserap oleh tanaman.
Bahan organik merupakan sumber energi bagi makro dan mikro-fauna tanah.
Penambahan bahan organik dalam tanah akan menyebabkan aktivitas dan populasi organisme
(makro, meso dan mikro organisme) yang berperan dalam pendauran hara dalam tanah
meningkat. Beberapa mikroorganisme tersebut adalah rhizobium dan jamur yang dapat
berasosiasi dengan akar tanaman. Mikro flora dan fauna tanah ini saling berinteraksi akan
kebutuhan bahan organik, kerena bahan organik menyediakan energi untuk tumbuh dan bahan
organik memberikan karbon sebagai sumber energi. Peran bahan organik terhadap
perkembangan mikroorganisme tanah ditunjukkan dengan terjadinya perkembangan bintil akar
tanaman kacang hijau dan derajad akar terinveksi MVA (Tabel 1). Pada perlakuan yang
diberikan pupuk organik, jumlah bintil akar dan derajad akar terinfeksi MVA berbeda secara
nyata dengan perlakuan yang hanya diberikan pupuk anorganik (P2).
Komponen Produksi dan Produktivitas
Parameter komponen produksi dan produksi kacang hijau per ha (konversi dari hasil
produksi per plot, ton/ha) disajikan dalam Tabel 3. Pengukuran terhadap parameter produksi
171

Seminar Nasional Fakultas Petanian Universitas Mataram, 2016

(kw/ha) merupakan konversi dari bobot biji per tanaman (g/tan) kali populasi tanaman per ha
dengan jarak tanam 70 cm x 20 cm (populasi tanaman 71.428 batang per ha). Berdasarkan data
yang tersaji dalam Tabel 3 dapat dikemukakan bahwa pemberian pupuk ke dalam tanah
(perlakuan P2 sampai dengan P5) terbukti dapat meningkatkan hasil tanaman secara nyata
dibandingkan dengan hasil pada perlakuan kontrol. Hal ini senada dengan perbaikan
pertumbuhan tanaman akibat pemberian pupuk.
Tabel 3. Parameter Komponen Produksi dan Hasil Kc Hijau Akibat Perlakuan
Perla
kuan

Jumlah polong
(Buah/tanaman)

Panjang polong
(cm)

1
P1
P2
P3
P4
P5

2
8,84 (a) ± 0,35
10,05 (b) ± 0,45
9,72 (b) ± 0,73
10,32 (b) ± 0,54
10,22 (b) ± 0,40

± SE
3
8,52 (a) ± 0,13
8,69 (ab) ± 0,11
8,78 (b) ± 0,07
8,89 (c) ± 0,05
8,94 (c) ± 0,02

Jumlah biji per
polong
(biji/polong)
± SE
4
9.18 (a) ± 0,10
9.46( b) ± 0,12
9,57 (b) ± 0,07
9,68 (c) ± 0,05
9,74 (c) ± 0,02

Bobot biji per
tanaman
(g/tan)
± SE
5
4,96 (a) ± 0,11
6,25( b) ± 0,23
6,13 (b) ± 0,42
6,53 (c) ± 0,18
6,84 (c) ± 0,16

Berat kering
100 biji
(g/100 biji)
± SE
7
6,11(a) ± 0,04
6,57 (b) ± 0,08
6,59 (b) ± 0,07
6,55 (b) ± 0,14
6,88 (c) ± 0,17

Produktivitas
kw/ha.
± SE
6
7,26 (a) ± 0,13
8,93 (b) ± 0,39
8,76 (b) ± 0,74
9,67 (c) ± 0,09
9,78 (c) ± 0,28

Dari hasil pengukuran parameter komponen produksi dan hasil tanaman yang tersaji pada
Tabel 3 dapat ditunjukkan bahwa hasil pada perlakuan P2 tidak berbeda secara nyata dengan
pada P3. Hasil ini menunjukkan bahwa masukan pupuk kandang 5 ton per ha telah dapat
mensubstitusi masukan pupuk anorganik sebesar 50% takaran rekomendasi. Fenomena ini
memberikan gambaran bahwa pemberian pupuk terpadu dengan imbangan pupuk anorganik
50% takaran rekomendasi, 5 ton pupuk organik dan MVA mampu meningkatkan ketersediaan
hara yang sebanding dengan pemberian pupuk anorganik 100% takaran rekomendasi plus MVA.
Data ini menyuratkan akan manfaat masukan pupuk kandang sebagai sumber bahan organik
tanah dan pengaruhnya terhadap ketersediaan hara selama masa pertumbuhan tanaman. Pada
prinsipnya ketersediaan hara bagi tanaman ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi
kemampuan tanah menyediakan hara dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan
tanaman untuk menggunakan unsur hara yang disediakan. Salah satu komponen penting tanah
yang mempunyai peran besar dalam meningkatkan keterediaan hara bagi tanaman adalah
kandungan bahan organik.
Peran BO tanah dalam kaitan dengan ketersediaan hara dapat berlangsung melalui
peningkatan KTK tanah-bergantung pH, hara makro dan mikro (sebagai hasil akhir mineralisasi)
dan sumber energi serta karbon bagi sejumlah mikrobia tanah seperti rhizobium sp dan MVA
(Atmojo, 2003). Bahan organik juga berperan dalam perbaikan aerasi tanah yangmana dapat
mempengaruhi berkembang akar menjadi lebih baik, sebagai akibatnyan daerah jangkauan akar
dalam menyerap hara semakin luas. Meningkatnya KTK tanah menjadikan kemampuan tanah
tersebut dalam menahan kation dalam bentuk kation dapat ditukar semakin tinggi, akibatnya
kation tidak banyak mengalami pencucian dan semakin banyak kation dapat diserap oleh
tanaman. Terkait dengan kandungan hara dalam pupuk kandang sapi, Suntoro (2001)
melaporkan bahwa rata-rata kandungannya sebagai berikut: 20,10% C, 1,62 % N, 0,28 % P,
0,29 % K, 0,53% Ca dan 0,96 % Mg. Kuntyastuti dan Sunaryo (2000) menjelaskan terbentuknya
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asam-asam organik, (asam organik C-rantai pendek, asam humat dan asam fulvat) hasil
dekomposisi bahan organik dalam tanah mempercepat pelarutan P terikat oleh kation dan
pelepasan ion K+ yang terikat diantara kisi-kisi mineral, sehingga semakin banyak P dan K yang
dapat diserap oleh tanaman.
Selanjutnya dari Table 3 dapat ditunjukkan pula bahwa respon tanaman terhadap aplikasi
pupuk terpadu anorganik, organik dan MVA (perlakuan P3, P4 dan P5) terlihat bahwa
meningkatnya takaran pemberian pupuk anorganik tidak selalu diikuti dengan meningkatnya
produktivitas tanaman. Peningkatan pemberian pupuk anorganik dari 50% ke 75% takaran
rekomendasi mengakibatkan produktivitas tanaman meningkat secara nyata. Akan tetapi
peningkatan dari 75% ke 100% takaran rekomendasi tidak mengakibatkan produktivitas tanaman
meningkat secara nyata. Hal ini menggambarkan bahwa tanaman mempunyai batas kemampuan
mengakumulasi hara dalam jaringan tanaman sebagai ekspresi dari pemenuhan kabutuhan
optimum akan hara yang diperlukannya. Produktivitas kacang hijau pada pola pemupukan P4
mencapai 9,67 kw per ha. Jika pola budidaya ini diterapkan pada pola tanam monokultur kacang
hijau, maka perolehan hasilnya hampir setara dengan potensi hasil kacang hijau Varietas
Kutilang dengan pola tanam monokultur adalah 1,96 ton per ha (Balitkabi, 2016)
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
(1) Perlakuan pemupukan secara terpadu (anorganik, organik dan MVA) berpengaruh nyata
terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pertumbuhan tanaman terbaik
sebagaimana ditunjukkan dengan parameter: (a) berat basah brangkasan atas; (b) berat basah
akar (c) volume akar diperoleh pada perlakuan P4 atau P5.
(2) Jumlah bintil akar dan derajad akar terinfeksi MVA dengan hasil pada P3, P4 dan P5 tidak
berbeda nyata, akan tetapi berbeda nyata dengan perlakuan P2 dan P1.
(3) Produktivitas kacang hijau pada P2 dan P3 tidak berbeda nyata dengan tingkat produktivitas
berkisar 8,39 – 8,76 kw/ha. Pada P4 dan P5 juga tidak berbeda nyata dengan tingkat
produktivitas berkisar 9,33 – 9,78 kw/ha. Produktivitas pada P2 dan P3 berbeda secara nyata
dengan pada P4 dan P5.
(4) Perlakuan P4 direkomendasi sebagai pola pemupukan yang efisien dalam menghasilkan
pertumbuhan dan produktivitas kacang hijau yang nisbi tinggi pada pola tanam tumpangsari
jagung/kacang hijau di lahan kering.
SARAN
Untuk akurasi hasil dari aplikasi perlakuan P4 sebagai pola pemupukan terpadu yang
direkomandasikan maka diperlukan pengujian multi lokasi.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kemenristek-DIKTI melalui skim Penelitian
Unggulan Perguruan Tinggi atas seluruh biaya penelitian yang telah disediakan.
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BULK PADI BERAS HITAM TOLERAN KEKERINGAN
A PRELIMINARY TEST OF YIELD POTENTIAL OF F6 LINES DERIVED FROM
BULK SELECTION OF DROUGH TOLERANT BLACK RICE
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ABSTRAK
Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui daya hasil dan karakter kuantitatif galurgalur F6 hasil seleksi bulk padi beras hitam toleran kekeringan dilaksanakan pada bulan
Agustus - Desember 2015 di desa Nyur Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten
Lombok Barat,NTB. Dua belas galur F6 padi beras hitam, 2 tetua (Situ Patenggang dan
Baas Selem), dan 1 varietas pembanding peka kekeringan ( IR20) ditata dalam
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dalam 3 ulangan. Bibit berumur 19 hari ditanam
dengan satu bibit per lubang tanam, jarak tanam 25 x 25 cm. Pemupukan dilakuan
dengan Ponska dosis 300 kg/ha dan Urea 200 kg/ha.Pengairan dilakukan bila tanaman
IR20 daunnya menggulung. Hasilnya menunjukan galur G10 memiliki daya hasil
relatif tinggi yaitu 7,24 ton/ha yang didukung oleh panjang malai yaitu 28,56 cm dan
jumlah gabah berisi per malai 197,60 butir meskipun tidak berbeda nyata dengan hasil
dari kedua varietas tetua yaitu Situ Patenggang dengan hasil 6,37 ton/ha dan Baas
Selem dengan hasil 6,69 ton/ha.
Kata kunci : Baas Selem, Situ Patenggang, IR20, varietas
ABSTRACT
This research aimed to determine the yield potential and quantitative characters of F6
lines derived from bulk selection of drough tolerant black rice and its was conducted
from August to December 2015 at the field trial of the Faculty of Agriculture, University
of Mataram, Narmada, Lombok NTB. 12 black rice of promising lines, 2 parents (Situ
Patenggang and Baas Selem), and a controlled drought sensitive varieties (IR 20)
were arranged in a Randomized block design in three replications. Seedling of 19
days was planted with one seedling per hill, spacing of 25 x 25 cm. the dosage of
fertilizer were 300 kg/ha Ponska and 200 kg/ha Urea. Watering applied when the
leaves of IR20 are rolled . The results showed that G10 line should has relatively highyield potential (7,24 ton/ha) and this was supported by good performance of other
character such as panicle length (28,56 cm) and the number of grains per panicle
(197,60 grains) altought it was not significantly different from the two parents
(G14/Situ Patenggang : 6,37 ton/ha) and (G15/Baas Selem : 6,69 ton/ha)
Key words: Baas Selem, Situ Patenggang, IR 20, Variety

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

176

PENDAHULUAN
Beras hitam merupakan padi fungsional yang mengandung pigmen paling baik,
berbeda dengan beras putih atau beras warna lain. Beras hitam memiliki rasa dan aroma
yang baik dengan penampilan yang spesifik dan unik. Warna beras diatur secara
genetik, dan dapat berbeda akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron,
endospermia, dan komposisi pati pada endospermia. Pada beras hitam, aleuron dan
endospermia memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga warna beras
menjadi ungu pekat mendekati hitam. Beras hitam memiliki khasiat yang lebih baik
dibanding beras merah atau beras warna lain. Beras hitam berkhasiat meningkatkan
daya tahan tubuh terhadap penyakit, memperbaiki kerusakan sel hati (hepatitis dan
chirosis), mencegah gangguan fungsi ginjal, mencegah kanker/tumor, memperlambat
penuaan, sebagai antioksidan, membersihkan kolesterol dalam darah, dan mencegah
anemia (Suardi dan Ridwan, 2009).
Langkah awal bagi setiap program pemuliaan adalah koleksi berbagai genotipe,
yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan genotipe (varietas)
yang diinginkan atas dasar tujuan pemuliaan tanaman. Setelah dilakukan koleksi,
tanaman-tanaman tersebut diseleksi sesuai dengan karakter yang diinginkan. Seleksi
diharapkan dapat memperbaiki satu atau beberapa karakter yang diinginkan, diperlukan
perluasan genetik sehingga seleksi menjadi efektif. Perluasan keragaman genetik yang
umum dilakukan salah satunya melalui hibridisasiisasi (persilangan) (Syukur, dkk.,
2012).
Metode seleksi bulk adalah salah satu prosedur untuk silang dalam dari populasi
yang bersegregasi/terpisah sampai level perubahan menuju sifat homozigot itu dicapai.
Metode ini memerlukan lebih sedikit pekerjaan dibanding metode pedigree. (Febrianti,
2013).
Sebagai kelanjutan dari tahap seleksi dan sebelum dilakukan uji multi lokasi
harus dilakukan uji daya hasil pendahuluan terhadap galur-galur terpilih untuk
memperoleh informasi tentang daya hasil dari galur-galur padi tersebut. Untuk
memenuhi persyaratan tersebut, maka harus dilakukan pengujian daya hasil dan
adaptasi pada lokasi-lokasi yang mewakili agroklimat dan budidaya yang
direkomendasikan terhadap galur-galur yang akan dilepas. Galur-galur yang berdaya
hasil tinggi pada berbagai agroekologi dapat diusulkan sebagai suatu varietas unggul
dengan daya adaptasi luas, sedangkan galur-galur yang hanya berdaya hasil tinggi
dilokasi tertentu diusulkan sebagai varietas unggul spesifik lokasi (Sudarna, 2010).
Dalam upaya untuk mengetahui daya hasil dari galur-galur F6 hasil seleksi bulk
padi beras hitam toleran kekeringan yang berasal dari hasil persilangan varietas Situ
Patenggang dengan varietas Baas Selem. Maka dilakukan penelitian “Uji Daya Hasil
Pendahuluan Galur-Galur F6 Hasil Seleksi Bulk Padi Beras Hitam Toleran
Kekeringan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui daya hasil dan
karakter kuantitatif galur-galur F6 hasil seleksi bulk padi beras hitam toleran
kekeringan.
METODE PENELITIAN
Percobaan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan Desember 2015 di
Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Desa Nyur Lembang,
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
Rancangan yang digunakan dalam percobaan ini adalah Rancangan Acak
Kelompok (RAK) yang terdiri atas 15 perlakuan yaitu 12 galur harapan padi beras
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hitam, 2 tetua (Situ Patenggang dan Baas Selem), dan 1 varietas pembanding peka
kekeringan (IR20). Setiap perlakuan diulang 3 kali, sehingga diperoleh 45 unit
percobaan.
Penanaman dilakukan dengan menggunakan bibit hasil persemaian umur 19 hari,
pemupukan dilakukan pada umur 7 hst dengan menggunakan Phonska dosis 300 kg/ha,
pupuk Urea diberikan pada umur 30 hst dan 60 hst dengan dosis masing-masing 100
kg/ha. Pengairan diberikan secara macak-macak selama 3 sampai 4 hari sejak padi
ditanam, kemudian dilakukan kembali setelah tanaman pembanding (IR 20)
menunjukkan daun menggulung. Pengairan dihentikan 10 hari menjelang panen.
Pengamatan dilakukan dengan pengambilan tanaman sampel sebanyak 10
tanaman per unit percobaan yang dilakukan secara acak. Parameter yang diamati
meliputi umur berbunga (hss), umur panen (hss), tinggi tanaman (cm), jumlah anakan
produktif per rumpun (batang), jumlah anakan non produktif per rumpun (batang),
panjang malai (cm), jumlah gabah berisi per malai (butir), jumlah gabah hampa per
malai (butir), berat 100 butir (gram), berat gabah per rumpun (gram), dan hasil gabah
(ton/ha) dari hasil panen pada luasan 1M2.
Data diuji dengan analisis ragam uji F dan uji DMRT menggunakan fasilitas uji
SAS 6.1.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis ragam (Tabel 1) terhadap karakter kuantitatif dan reproduktif ke
12 galur yang diuji dan 1 varietas pembanding peka kekeringan (IR20) serta 2 tetua
(Situ Patenggang dan Baas Selem) menunjukkan bahwa terdapat beda nyata
(signifikan) pada umur berbunga, umur panen, tinggi tanaman, jumlah anakan produktif
per rumpun, jumlah anakan non produktif per rumpun, panjang malai, jumlah gabah
berisi per malai, jumlah gabah hampa per malai, berat 100 butir, dan hasil. Sedangkan
parameter yang tidak berbeda nyata (non signifikan) yaitu berat gabah per rumpun.
Tabel 1. Hasil Analisis Ragam parameter genotipe padi beras hitam
Parameter
F hitung
Prob Notasi
Umur Berbunga
3,81
0,0013
s
Umur Panen
8,29
<,0001
s
Tinggi Tanaman
7,67
<,0001
s
Jumlah Anakan Produktif Per Rumpun
6,02
<,0001
s
Jumlah Anakan Non Produktif Per Rumpun
2,67
0,0131
s
Panjang Malai
6,49
<,0001
s
Jumlah Gabah Berisi Per Malai
8,48
<,0001
s
Jumlah Gabah Hampa Per Malai
5,04
0,0001
s
Berat 100 Butir
5,51
<,0001
s
Berat Gabah Per Rumpun
1,49
0,1799
ns
Hasil
2,09
0,0474
s
α = 0,05
Keterangan: s = signifikan; ns = non signifikan
Pada umur berbunga (Tabel 2) tampak bahwa dari 12 galur yang diuji dan 1
varietas pembanding serta 2 tetua memberikan pengaruh yang nyata. Umur berbunga
bervariasi antara 82,00 - 87,67 hari setelah semai. Dimana G6 memiliki umur berbunga
paling cepat yaitu 82,00 hari setelah semai dan tidak berbeda dengan G1 (84,67 hss), G4
(84,33 hss), G7 (84,67 hss), G8 (84,67 hss), G11 (84,33 hss) dan varietas pembanding
G13 (IR 20) ( 84,33 hss,) serta tetua G14 (Situ Patenggang) (83,33 hss) dan G15 (Baas
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Selem) ( 82,67 hss). Sedangkan G5 memiliki umur berbunga paling lambat yaitu 87,67
hari setelah semai dan tidak berbeda dengan G2 (87,67 hss), G3 (85,33 hss), G9 (87,00
hss), G10 (86,33 hss), dan G12 (86,00 hss). Pada penelitian ini umur berbunga dilihat
dari saat penyemaian sampai dengan 50% dari populasi tanaman padi pada setiap unit
percobaan mengeluarkan malai atau bunga. Peralihan fase pertumbuhan tanaman dari
fase vegetatif ke fase generatif ditandai dengan tanaman padi mulai mengeluarkan
bunga, apabila 50% bunga dari tanaman dalam satu hamparan telah keluar, maka
tanaman tersebut telah memasuki fase pembungaan dan saat itu dihitung sebagai umur
berbunga dari tanaman tersebut (Manurung dan Ismunadji, 1988). Menurut Yoshida
(1981), tanaman yang memiliki umur genjah dapat meningkatkan produksi bulir per
hari dan efisiensi penggunaan air.
Tabel 2. Hasil Uji Lanjut parameter genotipe padi beras hitam
Genotipe
UB
UP
TT
JAP
JANP
G1 (F6 1/7)
84,67bcde 116,67ef
106,67cdef 15,27fg
0,33cd
G2 (F6 2/1)
87,67a
123,00ab
112,67abcd 16,27efg
0,10d
abcd
a
bcde
bcd
G3 (F6 3/1)
85,33
123,33
108,67
21,17
0,53abc
G4 (F6 3/2)
84,33bcde 119,33bcdef 100,50fg
25,87a
0,57abc
a
abcd
ab
defg
G5 (F6 1/2)
87,67
120,67
114,33
18,20
0,33cd
G6 (F6 2/2)
82,00e
121,00abc
110,00bcde 18,33defg 0,80a
bcde
def
G7 (F6 1/3)
84,67
117,00
110,00bcde 16,53defg 0,77ab
bcde
fg
G8 (F6 2/3)
84,67
115,67
105,67ef
16,27efg
0,40bcd
G9 (F6 3/3)
87,00ab
122,00abc
113,00abc
18,07defg 0,40bcd
ab
cdef
a
G10 (F6 1/4)
86,33
118,33
117,33
17,00defg 0,23cd
G11 (F6 2/4)
84,33bcde 119,33bcdef 107,67cde
19,87cdef 0,43abcd
abc
abcde
def
G12 (F6 3/4)
86,00
120,00
106,33
20,50cde
0,37cd
G13 (IR 20)
84,33bcde 112,33g
98,43g
25,23ab
0,60abc
cde
g
bcde
g
G14 (Situ
83,33
112,33
108,00
14,43
0,37cd
Patenggang)
G15 (Baas Selem)
82,67de
119,67abcde 98,87g
23,00abc
0,60abc
Maksimum
87,67
123,33
117,33
25,87
0,80
Minimum
82,00
112,33
98,43
14,43
0,10
Keterangan : UB: Umur Berbunga (hss); UP: Umur Panen (hss); TT: Tinggi Tanaman
(cm); JAP: Jumlah Anakan Produktif Per Rumpun (batang); JANP: Jumlah
Anakan Non Produktif Per Rumpun (batang). “Angka yang diikuti oleh
huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
menurut hasil uji DMRT pada taraf nyata 5%”
Terdapat perbedaan nyata umur panen antar galur-galur yang diuji. Pada Tabel
2. tampak bahwa kisaran umur panen dari 15 genotipe yang diujikan yaitu 112,33 123,33 hari setelah semai. Umur panen paling cepat dimiliki oleh G8 (115,67 hss) dan
tidak berbeda dengan G1 (116,67 hss), G4 (119,33 hss), G7 (117,00 hss), G10 (118,33
hss), G11 (119,33 hss) dan varietas pembanding G13 (IR 20) dengan umur panen
112,33 hss serta tetua G14 (Situ Patenggang) dengan umur panen 112,33 hss. Padi
dengan umur panen cepat adalah jenis padi yang paling disukai oleh petani.
Perhitungan umur panen dihitung dari sejak semai sampai gabah menguning 80%
dalam petak (Abdullah et al., 2006). Menurut Siregar (1981), menggolongkan umur
panen menjadi empat golongan yaitu Sangat Genjah (<110 hari), Genjah (110-115 hari),
Sedang (115-125 hari), dan Dalam (125-150 hari). Dari kriteria tersebut menunjukkan
bahwa semua galur yang diuji dan tetua G15 (Baas Selem) tergolong berumur sedang
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kecuali varietas pembanding G13 (IR 20) dan tetua G14 (Situ Patenggang) tergolong
berumur genjah.
Tinggi tanaman antar galur-galur yang diuji (Tabel 2.) bervariasi antara 98,43
cm - 117,33 cm. Nilai tertinggi untuk tinggi tanaman dimiliki oleh G10 (117,33 cm) dan
tidak berbeda dengan G2 (112,67 cm), G5 (114,33 cm) dan G9 (113,00 cm). Sedangkan
G4 (100,50 cm) merupakan galur yang memiliki tinggi tanaman paling pendek dan
tidak berbeda dengan G1 (106,67 cm), G8 (105,67 cm), G12 (106,33 cm) dan varietas
pembnding G13 (IR 20) dengan tinggi tanaman 98,43 cm serta tetua G15 (Baas Selem)
dengan tinggi tanaman 98,87 cm. Departemen Pertanian (1983), menggolongkan tinggi
tanaman menjadi tiga golongan yaitu Pendek (<110 cm), Sedang (110-130 cm), dan
Tinggi (>130 cm). berdasarkan penggolongan tinggi tanaman tersebut maka G1, G3,
G4, G8, G11, G12, varietas pembanding G13 (IR 20) serta tetua G14 (Situ Patenggang)
dan G15 (Baas Selem) tergolong pendek, sedangkan G2, G5, G6, G7, G9 dan G10
tergolong sedang. Menurut Suparyono dan Setyono (1993), bahwa tanaman yang
pendek merupakan salah satu kriteria keunggulan padi. Tanaman padi yang memiliki
batang pendek sangat baik karena dapat menyebabkan tanaman tidak mudah rebah
akibat gangguan faktor lingkungan seperti hujan dan angin.
Jumlah anakan produktif per rumpun merupakan salah satu pendukung atau
komponen hasil. Tabel 2. menunjukkan bahwa jumlah anakan produktif per rumpun
bervariasi antara 14,43-25,87 batang. Jumlah anakan produktif per rumpun tertinggi
dimiliki oleh G4 (25,87 batang) dan tidak berbeda dengan varietas pembanding G13 (IR
20) (25,23 batang) dan tetua G15 (Baas Selem) (23,00 batang). Sunihardidan Hermanto
(2004), menggolongkan jumlah anakan produktif menjadi empat golongan yaitu Sedikit
(9-11 batang), Sedang (12-14 batang), Banyak (15-20 batang), dan Sangat Banyak (>20
batang). Berdasarkan kriteria tersebut G1, G2, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12 dan
tetua G14 (Situ Patenggang) tergolong banyak, sedangkan G3 dan G4 serta varietas
pembanding G13 (IR20) dan tetua G15 (Baas Selem) tergolong sangat banyak. Jumlah
anakan produktif berpengaruh terhadap jumlah gabah per tanaman dan mempengaruhi
hasil produksi, semakin banyak anakan yang produktif maka produksi akan semakin
tinggi. Menurut Silitonga dan Harahap (1998), bahwa genotipe-genotipe yang memiliki
umur lebih panjang akan menghasilkan jumlah anakan yang lebih banyak tetapi jumlah
anakan yang tidak produktifpun akan meningkat, karena masa vegetatif yang lama akan
mengakibatkan bertambahnya jumlah anakan yang terbentuk, akan tetapi jumlah anakan
produktif cendrung tidak akan meningkat. Selanjutnya menurut Yoshida (1981) jarak
tanam, cahaya, pasokan hara, dan kondisi kultur mempengaruhi pembentukan anakan.
Jumlah anakan non produktif per rumpun (Tabel2.) tampak bervariasi
antara0,10-0,80batang per rumpunnya. Galur yang menunjukkan jumlah anakan non
produktif per rumpun tertinggi dimiliki oleh G6 (0,80 batang) dan tidak berbeda dengan
G3 (0,53 batang), G4 (0,57 batang), G7 (0,77 batang), G11 (0,43 batang), varietas
pembanding G13 (IR 20) dengan jumlah anakan non produktif per rumpun 0,60 batang,
dan tetua G15 (Baas Selem) dengan jumlah anakan non produktif per rumpun 0,60
batang. Sedangkan jumlah anakan non produktif per rumpun terendah dimiliki oleh G2
(0,10 batang) dan tidak berbeda dengan G1 (0,33 batang), G5 (0,33 batang), G8 (0,40
batang), G9 (0,40 batang), G10 (0,23 batang), G11 (0,43 batang), G12 (0,37 batang),
dan tetua G14 (Situ Patenggang) dengan jumlah anakan non produktif per rumpun 0,37
batang. Anakan non produktif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil.
Semakin banyak anakan non produktif akan menyebabkan lingkungan mikro yang
semakin lembab sehingga sangat baik untuk perkembangan hama dan penyakit
(Thamrin et al., 2010).
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Tabel 3. Hasil Uji Lanjut parameter genotipe padi beras hitam
Genotipe
PM
JGB
JGH
B100
BGPR Hasil
G1 (F6 1/7)
26,02c
175,85abcd 29,08cde 2,63bcde 51,61
6,44a
bc
bcde
cde
b
G2 (F6 2/1)
27,02
159,15
27,97
2,77
57,47
6,71a
G3 (F6 3/1)
25,97c
130,77fgh
33,45bcd 2,92a
54,11
6,68a
e
h
ef
bc
G4 (F6 3/2)
23,88
109,43
17,08
2,72
55,11
6,62a
G5 (F6 1/2)
27,82ab 148,80defg 50,28a
2,66bcde 44,64
4,03b
c
def
cde
bc
G6 (F6 2/2)
26,20
152,90
29,27
2,72
52,67
6,03a
G7 (F6 1/3)
26,46bc 175,55abcd 20,27def 2,59cde 52,24
6,19a
cd
cdef
cdef
bcde
G8 (F6 2/3)
25,51
154,60
25,93
2,61
47,71
6,61a
G9 (F6 3/3)
26,76bc 180,42abc
31,27bcde 2,66bcde 52,28
6,21a
a
a
f
def
G10 (F6 1/4)
28,56
197,60
12,53
2,54
59,78
7,24a
de
bcde
ef
ef
G11 (F6 2/4)
24,52
168,80
17,45
2,51
53,71
6,23a
G12 (F6 3/4)
26,12c
148,55defg 44,67ab
2,61bcde 52,48
6,37a
cd
efg
bcd
f
G13 (IR 20)
25,68
145,87
34,38
2,44
62,78
7,36a
G14 (Situ
26,27c
184,08ab
37,68abc 2,72bc
54,91
6,37a
Patenggang)
G15 (Baas Selem)
25,78cd 123,62gh
21,58def 2,68bcd 56,28
6,69a
Maksimum
28,56
197,60
50,28
2,92
62,78
7,36
Minimum
23,88
109,43
12,53
2,44
44,64
4,03
Keterangan : PM: Panjang Malai (cm); JGB: Jumlah Gabah Berisi Per Malai (butir);
JGH: Jumlah Gabah Hampa Per Malai (butir); B100: Berat 100 Butir
(gram); BGPR: Berat Gabah Per Rumpun (gram); Hasil (ton/ha). “Angka
yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan
tidak berbeda nyata menurut hasil uji DMRT pada taraf nyata 5%”
Tabel 3. menunjukkan bahwa panjang malai dari galur-galur yang diuji berkisar
antara 23,88 cm hingga 28,56 cm. Galur yang memiliki panjang malai terpanjang yaitu
G10 (28,56 cm) dan berbeda dengan semua galur yang diuji serta varietas pembanding
G13 (IR 20) dan tetua G14 (Situ Patenggang), G15 (Baas Selem), kecuali tidak berbeda
dengan G5 (27,82 cm). sedangkan yang memiliki panjang malai terpendek yaitu G4
(23,88 cm) dan berbeda dengan semua galur yang diuji serta varietas pembanding G13
(IR 20) dan tetua G14 (Situ Patenggang), G15 (Baas Selem), kecuali tidak berbeda
dengan G11 (24,52 cm). AAK (2006), menggolongkan panjang malai menjadi tiga
golongan yaitu Pendek (<20 cm), Sedang (20-30 cm), dan Panjang (>30 cm).
berdasarkan kriteria tersebut semua galur yang diuji tergolong sedang. Tanaman yang
memiliki malai yang panjang akan memberikan gabah yang lebih banyak sehingga berat
gabah per rumpun akan meningkat.
Jumlah gabah berisi per malai menunjukkan adanya pengaruh yang nyata antar
galur-galur yang diujikan. Tabel 3. menunjukkan jumlah gabah berisi per malai yang
bervariasi antara 109,43 butir hingga 197,60 butir. Jumlah gabah berisi per malai
tertinggi dimiliki oleh G10 (197,60 butir) dan tidak berbeda dengan G1 (175,85 butir),
G7 (175,55 butir), G9 (180,42 butir), dan tetua G14 (Situ Patenggang) dengan jumlah
gabah berisi per malai 184,08 butir. Sedangkan jumlah gabah berisi per malai paling
sedikit dimiliki oleh G4 (109,43 butir) dan tidak berbeda dengan G3 (130,77 butir), dan
tetua G15 (Baas Selem) dengan jumlah gabah berisi per malai 123,62 butir. Departemen
Pertanian (1983) menyatakan bahwa jumlah gabah per malai merupakan komponen
hasil tanaman padi, semakin tinggi jumlah gabah per malai maka hasil yang diperoleh
akan semakin tinggi pula. Selanjutnya Siregar (1981), menambahkan bahwa untuk
mendapatkan daya hasil tinggi atau jumlah gabah berisi yang tinggi diperlukan sifatSeminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016
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sifat yang memberikan dukungan terhadap hasil antara lain batang pendek, jumlah
anakan banyak dengan butir gabah yang gemuk dan panjang, sehingga dapat digunakan
untuk mendapatkan tanaman padi yang sesuai dengan sasaran pemulia.
Jumlah gabah hampa per malai (Tabel 3.) tampak bervariasi antara 12,53 butir
hingga 50,28 butir. Jumlah gabah hampa per malai paling banyak dimiliki oleh G5
(50,28 butir) dan tidak berbeda dengan G12 (44,67 butir), dan tetua G14 (Situ
Patenggang) dengan jumlah gabah hampa per malai 37,68 butir. Sedangkan jumlah
gabah hampa per malai paling sedikit dimiliki oleh G10 (12,53 butir) dan tidak berbeda
dengan G4 (17,08 butir), G7 (20,27 butir), G8 (25,93 butir), G11 (17,45 butir), dan tetua
G15 (Baas Selem) dengan jumlah gabah hampa per malai 21,58 butir. Adanya
perbedaan jumlah gabah hampa per malai antar genotipe diakibatkan karena perbedaan
kemampuan antar genotipe untuk menyerap unsur hara pada kondisi lahan yang tidak
optimum. Menurut Soemartono et al., (1992) bahwa kekurangan air pada fase bunting
akan mengganggu pembungaan, pembuahan, dan pembentukan malai sehingga
mengakibatkan kehampaan. Sedangkan menurut Muliarta (2012), menyatakan bahwa
ada perbedaan jumlah gabah hampa per malai antar galur diakibatkan ada perbedaan
genetik antar genotipe.
Berat 100 butir gabah berisi memberikan pengaruh yang nyata antar galur-galur
yang diujikan. Pada Tabel 3. tampak bahwa berat 100 butir gabah berisi bervariasi
antara 2,44 gram hingga 2,92 gram. Berat 100 butir gabah berisi paling berat dimiliki
oleh G3 (2,92 gram) dan berbeda dengan semua galur yang diuji. Sedangkan berat 100
butir gabah berisi yang paling rendah dimiliki oleh G11 (2,51 gram) dan tidak berbeda
dengan G1 (2,63 gram), G5 (2,66 gram), G7 (2,59 gram), G8 (2,61 gram), G9 (2,66
gram), G10 (2,54 gram), G12 (2,61 gram), dan varietas pembanding G13 (IR 20)
dengan berat 100 butir 2,44 gram. Lim G. S. (1965), menggolongkan berat 1000 butir
menjadi tiga golongan yaitu Sangat Berat (>28 g), Berat (22-28 g), dan Ringan (<22 g).
berdasarkan penggolongan berat 1000 butir tersebut maka semua galur yang diuji
termasuk varietas pembanding dan tetua tergolong berat kecuali G3 (2,92 gram) yang
tergolong sangat berat.
Kisaran berat gabah per rumpun bervariasi antara 44,64 gram hingga 62,78
gram. Dimana galur yang memiliki berat gabah per rumpun paling berat yaitu G10
(59,79 gram). Sedangkan yang memiliki berat gabah per rumpun terendah yaitu G5
(44,64 gram). Berat gabah per rumpun sangat dipengaruhi oleh jumlah anakan
produktif, jumlah gabah berisi, panjang malai, serta berat 100 butir. Sehingga akan
berpengaruh terhadap daya hasil.
Hasil gabah (Tabel 3.) dari galur-galur yang diuji bervariasi antara 4,03-7,36
ton/ha. Hasil gabah tertinggi dimiliki oleh G10 (7,24 ton/ha) dan tidak berbeda dengan
semua galur yang diuji serta varietas pembanding G13 (IR 20) dan tetua G14 (Situ
Patenggang), G15 (Baas Selem) kecuali pada G5 (4,03 ton/ha). Hasil yang diperoleh
G10 yaitu 7,24 ton per hektar ini melebihi dari daya hasil kedua varietas tetua yaitu G14
(Situ Patenggang) dan G15 (Baas Selem) masing-masing 6,37 ton per hektar dan 6,69
ton per hektar. Sedangkan galur yang memiliki hasil gabah paling rendah yaitu G5 (4,03
ton/ha) dan berbeda dengan semua galur yang diuji serta varietas pembanding dan tetua.
Tingginya daya hasil yang ditunjukkan oleh G10 didukung oleh komponen hasil seperti
panjang malai yaitu 28,56 cm dan jumlah gabah berisi per malai yaitu 197,60 butir.
Hasil penelitian ini sejalan dengan Rahmah (2013) bahwa galur yang memiliki
produktivitas lebih tinggi dibandingkan varietas pembanding yaitu galur IPB159-F-1
dan IPB159-F-13 memiliki penampilan karakter yang baik seperti jumlah anakan
produktif, panjang malai, serta jumlah gabah berisi per malai. Selanjutnya hasil
penelitian Rizqillah (2013) menunjukkan bahwa Galur C41 (4,77 ton/ha), C42 (4,43
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ton/ha), dan Galur C49 (4,91 ton/ha) memiliki produktivitas yang sama dengan dua
varietas pembanding yaitu varietas Inpari 13 (5,17 ton/ha) dan varietas Inpari 19 (5,07
ton/ha). Sama halnya hasil penenelitian yang dilakukan oleh Noryanti (2012) bahwa
galur BM2 (BM6-6-2-3-2) (2,85 ton/ha), BM3 (BM6-12-1-2-1) (3,29 ton/ha) dan BM4
(BM6-12-1-3-1) (3,34 ton/ha) memiliki produktivitas yang sama dengan dua varietas
yang digunakan sebagai pembanding, yaitu varietas Selegrang (3,02 ton/ha) dan Aek
Sibondang (3,68 ton/ha). Menurut Welsh and Morea (1981) peningkatan hasil panen
merupakan sasaran akhirsetiap program pemuliaan dan karakter hasil panen
mencerminkan penampilan seluruh komponen tanaman. Selanjutnya Siregar (1981),
menambahkan bahwa untuk mendapatkan daya hasil tinggi atau jumlah gabah berisi
yang tinggi diperlukan sifat-sifat yang memberikan dukungan terhadap hasil antara lain
batang pendek, jumlah anakan banyak dengan butir gabah yang gemuk dan panjang,
sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan tanaman padi yang sesuai dengan sasaran
pemulia.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Galur G10 memiliki daya hasil relatif tinggi yaitu 7,24 ton/ha yang didukung oleh
panjang malai yaitu 28,56 cm dan jumlah gabah berisi per malai yaitu 197,60 butir
meskipun tidak berbeda nyata dengan hasil dari kedua varietas tetua yaitu Situ
Patenggang dengan hasil 6,37 ton/ha dan Baas Selem dengan hasil 6,69 ton/ha.
Saran
Untuk keberlanjutan dari hasil penelitian ini disarankan agar galur-galur yang
menunjukkan daya hasil tinggi dan memiliki sifat unggul pada karakter kuantitatifnya
dapat diajukan untuk diuji pada uji daya hasil lanjutan sebelum dilakukan uji
multilokasi dan dilepas sebagai varietas unggul baru.
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SELEKSI UMUR PENDEK DAN POTENSI HASIL TINGGI PADA GENERASI F5
TANAMAN KEDELAI (Glycine max(l.)MERRILL)
(SELECTION OF SHORT AGE ANDPOTENTIAL OF HIGH YIELDAT
F5SOYBEAN PLANT (Glycine max (L.) MERRILL)
Nurul Sjamsijah, Titik Sundari, dan David Trio W
Program Studi Teknik Produksi Benih Jurusan Produksi Pertanian
Korespondensi, email: nurulsjamsijah@yahoo.com
ABSTRACT
The improvement of soybean production in Indonesia can be solved by superior variety
assembling with short age and potential of high yield characteristic. One of them is through
genotype plant selection of crossing yield with pedigree method.The purpose of this
research is to know genetic improvement of the 5th plant generation selection at some
crossing yield genotypes. This research was held from July–September 2015 at trial field of
State Polytechnic of Jember, Sumber Sari Regency, Jember District. Trial design that was
used in this research was non factorial Randomized Block Design (RDB) with 13
genotypes, that consist of 4 parentals(1) Rajabasa, (2) Dering, (3) Polije-2, (4) Polije-3, 7
crossing yield genotypes RD, P2R, P2D, P2P3, P3R, P3D, P3P2 and 2 comparison
varieties (1)Malabar, (2)Ringgit. The observation parameters are flowering age, plant
hight, harvest age, total of pod, weight of 100 seeds, yield each plant, production each plot
and yield per hectare.The research result showed that the yield component that have the
high value of genetic improvement was 11 genotypesat plant hight characteristic: 16.13%.
Selected genotypes at F5 plant withshort age and potential of high yield criteria were
P3P2, P3D, P2D, P2P3, and P3R genotype. Even though the 5 crossing yield genotypes
statistically showed not significant difference with the 2 parentals : Polije-2 and Polije-3
also Malabar variety.
Keywords : genotype, pedigree method, genetic improvement
LATAR BELAKANG
Kedelai merupakan tanaman penting karena peranannya sebagai sumber protein
nabati serta dapat digunakan sebagai bahan baku industri.Produksi kedelai nasional tahun
2014 sebesar 892.60 ribu ton sedangkan produksi kedelai di pulau Jawa mencapai 566.30
ribu ton dimana 329.461 ton/thn berasal dari Jawa Timur atau sebesar 42.43 %dengan
produktivitas berkisar antara 1.3- 1.5 ton/ha (BPS, 2015). Kebutuhan kedelai nasional saat
ini mencapai 2.4 juta ton tiap tahun. Konsumsi kedelai ini belum dapat dipenuhi oleh
produksi dalam negeri, sehingga harus ditutup dengan impor kedelai. Seharusnya hal
tersebut tidak perlu dilakukan jika produksi dalam negeri dapat ditingkatkan sesuai dengan
meningkatnya kebutuhan, mengingat potensi yang besar sebagai negara agraris untuk dapat
memenuhi kebutuhan tersebut.
Badan Pusat Statistik(2015) kebutuhan kedelai yang terus meningkat yang tidak
diikuti peningkatan produksi kedelai memaksa pemerintah mengambil jalan pintas yaitu
impor kedelai, pada tahun 2012 impor sebesar 1,8-2 juta ton, tahun 2013 mencapai 2,2juta
ton, untuk tahun 2014 mencapai 2,3-2,5 juta ton per tahun.
Kebutuhan lahan pada era modern ini untuk kegiatan non pertanian semakin
meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur
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perekonomian. Banyak areal lahan yang masih produktif dialih fungsikan menjadi areal
perumahan penduduk ataupun industri baik negeri ataupun swasta, yang semakin lama
menyebabkan penyempitan lahan. Selain itu kondisi cuaca yang tidak menentu juga
menjadi kendala yang perlu dipertimbangkan oleh petani, sehingga mampu mendapatkan
hasil panen yang maksimal dari tanaman yang dibudidayakan. Dari beberapa permasalahan
ini memacu pemulia untuk menghasilkan tanaman yang memiliki kriteria karakter umur
yang pendek dan produktivitas yang tinggi per tanaman sehingga dalam satu tahun petani
mampu melakukan beberapa kali budidaya tanaman kedelai. Umur panen merupakan
komponen penting dalam pola tanam. Kedelai berumur panen pendek yang diikuti dengan
produktivitas hasil tinggi berdampak luas terhadap perbaikan ekonomi mikro dan makro,
antara lain peningkatan pendapatan petani dan penghematan devisa negara.
Varietas unggul kedelai yang disukai konsumen saat ini adalah berdaya hasil tinggi,
berumur pendek, dan berukuran biji besar. Kedelai berumur pendek juga dapat digunakan
untuk menghindari kegagalan panen akibat cekaman kekeringan karena periode pengisian
polong lebih pendek. Lama pengisian polong merupakan periode kritis terjadinya
kekeringan yang dapat menurunkan hasil kedelai (Hudak dan Patterson, 1995 dalam
Kuswantoro, H, 2010). Dengan demikian, kedelai berumur pendek memiliki risiko
kegagalan panen yang lebih rendah dibandingkan dengan kedelai berumur sedang dan
dalam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kekeringan yang terjadi pada fase
reproduktif dapat menurunkan hasil biji sebanyak 25-46% (Suhartina dan Nur, 2005 dalam
Kuswantoro, H, 2010). Oleh karena itu, sasaran pembentukan varietas kedelai perlu
diarahkan pada umur pendek sekaligus berdaya hasil tinggi.
Upaya mendapatkan suatu kedelai unggul yang memiliki karakter umur pendek dan
hasil tinggi dapat dilakukan dengan perakitan varietas melalui program pemuliaan
tanaman. Salah satu langkah dalam pemuliaan tanaman kedelai adalah melakukan seleksi.
Hal ini dapat dilakukan dengan seleksi terhadap populasi beberapa tanaman hasil
persilangan yang ditanam berulang kali untuk mendapatkan genotipe harapan yang mampu
memperbaiki karakter yang diharapkan. Metode seleksi yang dapat diterapkan pada
tanaman kedelai yaitu menggunakan seleksi silsilah (pedigree). Seleksi pedigree
merupakan salah satu seleksi pada populasi bersegregasi dari hasil persilangan (Syukur,
dkk, 2012). Penggunaan metode seleksi pedigree pada penelititan ini diharapkan
mendapatkan kemajuan genetik yang tinggi dari genotipe tanaman unggul hasil persilangan
dengan karakter sifat berumur pendek dan produksi tinggi.
Menurut Pinaria, et al. (1995) menyatakan seleksi merupakan bagian penting dari
program pemuliaan tanaman untuk memperbesar peluang mendapatkan genotipe yang
unggul. Hal ini juga berlaku untuk pemuliaan tanaman kedelai. Pengujian perlu dilakukan
sebanyak mungkin pada galur-galur kedelai terpilih, sehingga didapatkan galur-galur
kedelai yang berdaya hasil tinggi. Respon Seleksi atau Kemajuan seleksi adalah suatu nilai
yang menunjukkan seberapa perubahan proporsi karakter target mengalami perubahan.
Pada dasarnya respon seleksi merupakan suatu perbandingan antara rata-rata fenotip anak
dengan rata-rata fenotip tetua. Respon ini menggambarkan kemajuan genetik yang
diperoleh dari hasil seleksi. Pendugaan respon seleksi sangat penting untuk para pemulia,
karena dapat menduga kemajuan genetik pada program seleksi pada waktu tertentu
(Rahmat, dkk. 2007). Nilai duga kemajuan genetik tergantung kepada intensitas seleksi,
heritabilitas karakter yang diseleksi, dan varians aditif karakter yang diseleksi (Falconer
dalam Barmawi, dkk, 2013). Heritabilitas (h2) dimaksudkan sebagai proporsi ragam
genotipe terhadap ragam fenotipe yang dinyatakan dengan presentase. Nilai ini berguna
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untuk mengetahui sampai sejauh mana genotipe dan pengaruh lingkungan terhadap
penampakan fenotipe suatu sifat. Heritabilitas sama dengan 100% apabila tidak terdapat
ragam lingkungan. Bila ragam lingkungan membesar, maka nilai heritabilitas akan
menurun (Brewbaker, 1983 dalam Zaini, 2011).
Seleksi pada kedelai akan menunjukkan kemajuan genetik yang tinggi jika sifat
yang dilibatkan dalam seleksi mempunyai variasi genetik dan heritabilitas yang tinggi
dengan nilai KG > 14%. Jika nilai heritabilitas tinggi, sebagian besar variasi fenotipe
disebabkan oleh variasi genetik, maka seleksi akan memperoleh kemajuan genetik. Seleksi
terhadap sifat yang mempunyai nilai heritabilitas tinggi dapat dilakukan pada generasi
awal, sifat yang menunjukkan nilai heritabilitas sedang dengan kemajuan genetik sedang
nilai 7%≤ KG≥ 14% mempunyai variasi genetik dan lingkungan yang seimbang, sedangkan
sifat yang menunjukkan nilai heritabilitas rendah seleksi dapat dilakukan pada generasi
akhir dengan nilai KG < 7% (Zen dalam Suprapto dan Kairudin, 2007).
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di KebunPercobaan Politeknik Negeri Jember, dengan
ketinggian tempat 89 m diatas permukaan laut (dpl), suhu rata-rata 23° C–32° C dan curah
hujan 1.968-3.394 mm/tahun. Penelitian ini dimulai dari bulan Juli–September 2015.
3.2 Bahan Penelitian
Bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah:
a. Dua varietas Rajabasa dan Dering sebagai tetua donor tahan karat serta dua
genotipe (Polije 2 dan polije 3 )sebagai tetua umur pendek dan produksi tinggi.
b. Benih Kedelai hasil seleksi tanaman F4 dengan karakter potensi hasil tinggi dan
umur pendek Genotipe RD, P2R, P2D, P2P3, P3R, P3D, P3P2 (Hasil Persilangan)
c. Pupuk an organic meliputi: Petro organik, ZA/Urea, KCl, SP-36, Phonska
danInsektisida (Decis dan Marshal),
3.3 Metode Penelitian
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial dengan 13
genotipe kedelaisebagai perlakuan yang masing-masing terdiri atas 3 ulangan dengan 100
sampel per petak percobaan.
Model matematis Rancangan Acak Kelompok (RAK) menurut Sudjana dalam
Widowati (2006) adalah sebagai berikut:
Yij= µ +

i

+αj + €ij

dimana:
Yijk
: Respon atau nilai pengamatan dari genotipe ke-i dan blok ke-j
µ
: Nilai tengah umum
: Pengaruh genotipe ke-i
i
αj
: Pengaruhblokke-j
€ij
: Pengaruh galat percobaan dari genotipe ke-i dan blok ke-j
Dari hasil perhitungan tersebut, jika terdapat beda nyata maka diuji lanjut dengan DMRT
5%.
Nilai Duga Respon Seleksi
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Besaran nilai respon seleksi dapat ditentukan dengan rumus Singh dan Chauddary
(1979) (dalam Rubiyo, 2010) dengan menggunakan heritabilitas satu lokasi dalam satu
musim Syukur, (2012), sebagai berikut:
h2
R = I . h2(bs) . δp
i
= Intensitas Seleksi
h2
= Heritabilitas
2
σg
= Ragam Genotipe
σe2
= Ragam Lingkungan
r
= Ulangan
R
= Respon Seleksi
δp
= Simpangan Baku Fenotipe
Kemajuan Genetik
Besaran nilai duga Kemajuan Genetik dan kriteria nilai kemajuan genetik
berdasarkan Begun dan Sobhan (1991) dalam Hadiati dkk, (2003) adalah :
KG

R
= Respon Seleksi
Nilai Tengah = Rata-Rata Hasil Sampel
KG
= Kemajuan Genetik
Kriterian nilai kemajuan genetik :
Rendah
= KG < 7%
Sedang
= 7% ≤ KG ≥ 14%
Tinggi
= KG ≥ 14%
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen hasil yang digunakan sebagai parameter keberhasilan mencapai tujuan
pemuliaan antara lain umur awal berbunga (R1), tinggi tanaman, jumlah cabang primer,
umur panen, jumlah polong, berat 100 biji, hasil per tanaman, hasil per plot, dan hasil per
hektar. Setiap komponen hasil di uji menggunakan Sidik Ragam atau Analisis of Varians.
Pertumbuhan suatu tanaman akan selalu dipengaruhi oleh faktor dalam maupun
faktor luar dari tanaman itu sendiri. Faktor dalam dari tanaman itu adalah genetika dari
tanaman tersebut yang terekspresikan melalui pertumbuhan sehingga diperoleh hasil,
sedangkan faktor luarnya adalah adalah faktor lingkungan yang menyangkut iklim, suhu,
kelembaban, intensitas sinar matahari dan kesuburan tanah.
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Tabel 1 Rangkuman Sidik Ragam Sifat Agronomik
No.
Parameter
F Hitung
1. Umur awal berbunga
11.892 **
2. Tinggi tanaman
6.869 **
3. Jumlah cabang primer
2.319 *
4. Umur panen
9.478 **
5. Jumlah polong
5.937 **
6. Berat 100 biji
5.647 **
7. Hasil per tanaman
9.964 **
8. Produksi per plot
5.279 **
9. Hasil per hektar
5.279 **
(**) berbeda sangat nyata dibandingkan dengan F Tabel 1%
Tabel 1 menunjukkan hasil analisa sidik ragam dari semua sifat agronomik yang diamati
nilai F hitungnya berbeda sangat nyata dibandingkan dengan nilai F Tabel 1% dan hasil uji
lanjut DMRT disajikan pada Tabel 2.
Tabel .2 Hasil Uji DMRT Umur panen (R8), Hasil per plot (kg) dan Hasil per
Hektar (ton/ha) Genotipe Kedelai

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Umur Panen
Hasil Per Plot
Hasil Per Hektar
(R8)
(kg)
(ton/ha)
Genotipe
Rerata
Rerata
Rerata
Dering
81.673 cd
1.284 a
2.889 a
Rajabasa
82.396 d
1.030 abc
2.318 abc
Polije-2
80.152 abc
1.228 ab
2.763 ab
Polije-3
80.407 abcd
1.125 ab
2.531 ab
RD
81.290 bcd
0.985 bc
2.216 bc
P2D
79.552 abc
1.230 ab
2.768 ab
P2R
80.008 abc
1.035 abc
2.329 abc
P2P3
79.714 abc
1.237 ab
2.784 ab
P3R
79.795 abc
1.166 ab
2.622 ab
P3D
79.521 abc
1.188 ab
2.673 ab
P3P2
79.219 ab
1.201 ab
2.702 ab
Malabar
78.822 a
0.695 d
1.564 d
Ringgit
86.403 e
0.786 cd
1.768 cd
Angka yang yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan
No 1-2
: Tetua donor tahan karat daun
No 3-4 : Tetua produksi tinggi umur genjah
No 5-13
: Hasil persilangan yang terseleksi
No 12-13: Varietas pembanding
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Pertumbuhan tanaman yang diuji selama penelitian tidak optimal karena
terjadi kekeringan mulai awal pertumbuhan sampai pembentukan polong, walaupun sudah
diusahakan untuk memenuhi kebutuhan air dengan air irigasi tetapi tidak mencukupi.
Kondisi demikian juga menyebabkan jumlah populasi per plot tidak optimal.Hal ini
berakibat padahasil yang diperoleh lebih rendah dari hasil seleksi pada generasi
sebelumnya, baik pada genotipe hasil persilangan, tetua dan varietas pembanding.
Umur Panen Benih (R8)
Salah satu karakter yang digunakan untuk mengukur umur genjah suatu varietas
tanaman ialah umur panen. Umur panen kedelai yang genjah merupakan harapan petani dan
memiliki nilai ekonomis tinggi karena pertumbuhanya cepat sehingga mampu menyiasati
anomali iklim. Calon varietas kedelai yang diinginkan adalah calon varietas yang memiliki
umur panen lebih cepat (genjah). Umur panen dilakukan pengamatan secara intensif pada
tiap tanaman ditandai dengan polong berwarna coklat sebanyak 80% pada satu tanaman.
Pada Tabel 4.1 diketahui hasil uji sidik ragam parameter umur panen menunjukkan berbeda
sangat nyata dan dari hasil uji lanjut DMRT disajikan pada tabel .2 menunjukkan bahwa
P3P2 merupakan genotipe yang memiliki umur panen paling pendek dibandingkan dengan
genotipe lainnya yaitu 79.2 hst. Genotipe ini tidak berbeda nyata dengan genotipe P3D,
P2D, P2P3, P3R, P2R, dan varietas Malabar sebagai pembanding umur pendek. Suryati
dkk. (2006) dalam Haryati dan Rahadian (2012) menyatakan bahwa umur panen kedelai
dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu berumur pendek (umur panen < 85 hari), sedang
(umur panen 85-90 hari), dalam (umur panen > 90 hari). Berdasarkan pengelompokan
tersebut maka genotipe hasil persilangan yang diuji termasuk kedalam kelompok umur
pendek atau genjah.
Tiapgenotipeatauvarietasyang diujimemilikiumur tanamanyangberbeda, hal tersebut
diduga umur tanamanberhubungandenganfaktorgenetiktanaman dan keadaan lingkungan.
Genotipe atau varietas yang diuji memiliki umur panen yang lebih cepat diduga karena
umur berbunga kedelai lebih cepat. Menurut Putri dan Nilahayati (2015) bahwa umur
panen pada tanaman sangat erat hubungannya dengan umur berbunga sehingga dapat
diketahui berapa lama suatu varietas melakukan pengisian biji dan mencapai saat panen.
Tanaman kedelai yang memiliki umur berbunga cepat cenderung memiliki umur panen
yang cepat pula. Hal ini senada dengan Damayanti et al (2001) dalam Candrasari, dkk.
(2012) menyatakan bahwa umur berbunga menentukan hasil, apabila semakin cepat umur
berbunga maka umur panen akan semakin cepat atau sebaliknya. Hal tersebut diperkuat
oleh pendapat Umar (2008) dalam Kustera (2008), menyatakan bahwa umur 50% berbunga
berkorelasi positif dengan umur tanaman atau masa panen, artinya galur/varietas yang
mempunyai umur 50% berbunga lebih pendek, maka umur masak galur/varietas tersebut
juga lebih pendek, atau biasa disebut dengan berumur genjah.
Keadaan lingkungan sangat mempengaruhi fase masak panen suatu tanaman. Van
Dorenand Reicosky (1987) dalam Suhartina (2014) menyatakan bahwa pada fase
reproduktif terjadi penyerapan air terbanyak oleh tanaman kedelai (R1 hingga R6, atau dari
sejak timbul bunga pertama hingga polong mengisi penuh), bersamaan dengan tanaman
telah berkembang penuh. Maka dari itu pada fase umur panen (R8) tidak membutuhkan
banyak air. Kebutuhan air tanaman kedelai, dengan umur panen 80-90 hari berkisar antara
360-405 mm, setara dengan curah hujan 120-135 mm per bulan (Sumarno dan Ghozi dalam
Suhartina dkk, 2014).
Genotipe hasil persilangan yang diuji berpotensi berumur genjah. Umur tanaman
yang genjah akan lebih menguntungkan bagi petani untuk pergiliran tanaman dengan padi
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dan juga menghindari kekurangan air bagi tanaman selamapertumbuhannya. Hal ini sesuai
dengan pendapat Ismail dan Efendi (1985) dalam Putri dan Nilahayati (2015) bahwa petani
pada umumnya lebih sering menanam kedelai yang berumur pendek karena penggunaan
varietas yang berumur pendek akan menurunkan risiko kegagalan bila terjadi kekeringan.
Produksi Per Plot
Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa genotipe P2P3 memiliki hasil per plot
tertinggi dibandingkan dengan genotipe lainnya yaitu 1.23 kg. Genotipe ini tidak berbeda
nyata dengan genotipe P2D,P2P3, P3P2, P3D, P2R, RDtetua Polije-2, Polije-3, . Tetua
Polije-2 dan Polije-3 merupakan tetua yang digunakan sebagai pembanding tingkat
produksi genotipe hasil persilangan. Berdasarkan hasil per plot pada genotipe hasil
persilangan dibandingkan dengan tetua Polije-2 dan Polije-3, maka didapatkan hasil per
plot yang sama pada genotipe P2P3, P2D, P3P2, P3D.
Produksi per plot tergantung pada produksi per tanaman dan jumlah presentase
tanaman yang hidup dalam satu unit perlakuan, karena produksi per plot merupakan total
produksi pertanaman dalam satu unit perlakuan atau bedeng. Hal tersebut sesuai dengan
pendapat Astuti (2011) menyatakan bahwa tingginya produksi per petak terkoreksi sangat
dipengaruhi oleh jumlah tanaman yang tumbuh. Pentingnya mengetahui hasil panen per
petak adalah untuk mengetahui seberapa besar galur/varietas tersebut dapat menghasilkan
(Siregar, dkk. 1998 dalam Kustera, 2008). Dengan diketahuinya hasil panen per petak
maka dapat digunakan untuk memilih galur/varietas yang baik dan layak untuk
dibudidayakan. Menurut Febrianti (2014) varietas memegang peranan penting dalam
tanaman kedelai, karena untuk mendapatkan produktifitas yang tinggi sangat ditentukan
oleh sifat dari tanaman tersebut. Produksi suatu tanaman merupakan total dari proses
fotosintesis, penurunan asimilat akibat respirasi dan translokasi bahan kering kedalam hasil
tanaman. Peningkatan produksi berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan relatif
dan hasil bersih fotosintesis (Jumin, 1991 dalam Kustera, 2008).
Hasil Per Hektar
Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa genotipe P2P3 memiliki hasil per hektar
tertinggi dibandingkan dengan genotipe lainnya yaitu 2.78 ton per hektar. Genotipe ini
tidak berbeda nyata dengan genotipe P2D, P3P2, P3D, tetua Polije-2, Polije-3, dan berbeda
tidak nyata dengan genotipe P2R dan RD yang memiliki nilai hasil per hektar yaitu 2.32
ton per hektar dan 2.21 ton per hektar. Tetua Polije-2 dan Polije-3 memiliki hasil per hektar
yaitu 2.53 ton per hektar dan 2.76 ton per hektar. Kedua tetua ini digunakan sebagai
pembanding tingkat produksi terhadap genotipe hasil persilangan.
Berdasarkan hasil per hektar pada genotipe hasil persilangan dibandingkan dengan
tetua Polije-2 dan Polije-3 maka didapatkan hasil per hektar yang sama pada genotipe
P2P3, P2D, P3P2, P3D, P3R. Jika diasumsikan tanaman hidup semua dalam 1 unit
perlakuan (100 tanaman per perlakuan) dengan hasil pertanaman rata-rata 16 gram, maka
didapatkan potensi hasil sebesar 1600 gram per plot dan 4 ton per hektar. Pada deskripsi
sementara tetua Polije-2 dan Polije-3 memiliki potensi hasil sejumlah 4.73 ton/ha dan 4.17
ton/ha. Potensi hasil biji di lapangan masih dipengaruhi oleh interaksi antara faktor genetik
varietas dengan pengelolaan kondisi lingkungan tumbuh (Zaini, 2011). Bila pengelolaan
lingkungan tumbuh tidak dilakukan dengan baik, potensi daya hasil biji yang tinggi dari
varietas unggul tersebut tidak dapat tercapai.
Hasil per hektar sangat tergantung dari hasil pertanaman dan jumlah populasi
tanaman dalam satu unit perlakuan atau plot. Rendahnya hasil per plot pada genotipe hasil
persilangan dan tetua pembanding disebabkankondisi lingkungan yang tidak
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menguntungkan selama fase pertumbuhan yang berakibat menurunnya jumlah polong per
tanaman serta ukuran biji. Diduga hal ini terjadi karena terbatasnya air yang diterima
tanaman pada fase awal tanam dan vegetatif. Irwan (2006) menyatakan bahwa kondisi
kekeringan menjadi sangat kritis pada saat tanaman kedelai berada pada stadia
perkecambahan dan pembentukan polong (Irwan, 2006). Kebutuhan air semakin meningkat
seiring dengan bertambahnya umur tanaman. Kebutuhan air paling tinggi terjadi pada saat
masa berbunga dan pengisian polong. Untuk mencegah terjadinya kekeringan pada
tanaman kedelaikhususnya pada stadia perkecambahan, berbunga dan pembentukan polong,
dilakukan dengan waktu tanam yang tepat, yaitu saat kelembaban tanah sudah memadai
(Irwan, 2006).
Kemampuan genotipe tanaman dalam beradaptasi dengan lingkungan mampu
merespon dengan baik sehingga hasil produksinya tinggi. Simatupang (1997) dalam
Nulhakim dan Hatta (2008), menyatakan bahwa tingginya produksi suatu varietas
dikarenakan varietas tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga meskipun
genetik tanaman baik namun jika tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat
tumbuhnya maka hasil produksi tanaman kurang optimal dengan demikian produksi
tanaman menjadi relatif rendah. Varietas yang mampu beradaptasi lebih cepat dengan
lingkungannya cenderung memiliki respons yang lebih baik terhadap pertumbuhan dan
hasil dibandingkan dengan varietas yang lambat beradaptasi, walaupun secara genotipe
memiliki kemampuan tumbuh yang sama (Dewi dan Jumini, 2012).
Tabel 3 Heritabilitas, Nilai Respon Seleksi dan Kemajuan Genetik sifat Umur
Panen, Hasil per Plot dan Hasil Per Hektar
Umur Panen
i
h2 (%)
σp
R
KG (%)

2.06

Hasil Per
Plot
2.06

Hasil Per
Hektar
2.06

55.45
0.09
0.11
9.76

55.45
0.22
0.25
9.76

76.43
1.8
2.84
3.4
i = Intensitas seleksi 5%
h2 = Heritabilitas
σp= Simpangan baku fenotip
R = Respon seleksi
KG = Kemajuan Genetik

Berdasarkan Tabel 3 didapatkan nilai kemajuan seleksi pada parameter umur panen
yaitu 2.84, nilai heritabilitas 76.43 %. Nilai heritabilitas tinggi menunjukkan bahwa
karakter tersebut lebih banyak dikendalikan oleh faktor genetik daripada faktor lingkungan
dan kemajuan genetik umur panen yaitu 3.4%. Nilai kemajuan genetik karakter umur panen
sebesar 3.4% termasuk dalam kategori kemajuan genetik rendah, hal ini menunjukkan
bahwa seleksi karakter umur pendek efektif.Nilai kemajuan genetik yang rendah tidak
selalu diikuti nilai heritabilitas yang rendah, namun sebagian dapat dipengaruhi oleh gen
bukan aditif. Gen bukan aditif ini tidak dapat diwariskan pada generasi berikutnya karena
sifatnya hanya sementara.
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Nilai respon seleksi pada produksi per plot yaitu 0.09 dengan kemajuan genetik hasil
plot yaitu 9.76%.Nilai kemajuan genetik karakter hasil per plot 9.76% termasuk dalam
kriteria sedang. Dengan nilai heritabilitas yang tinggi diketahui karakter produksi per plot
ini lebih dikendalikan genetik. Hal ini menunjukkan bahwa seleksi yang dilakukan cukup
efektif untuk mendapatkan karakter hasil per plot yang tinggi.
Nilai kemajuan genetik genotipe F5 hasil persilangan pada karakter hasil per hektar
dengan taraf intensitas seleksi 5% menunjukkan kemajuan genetik yang sedang. Nilai
respon seleksi pada produksi perhektar tanaman kedelai sebesar 0.25, nilai heritabilitas
sebesar 55.45% dengan kemajuan genetik hasil per hektar yaitu 9.76%. Kemajuan genetik
ini dipengaruhi oleh koefisien keragaman genetik dan heritabilitas, dengan demikian seleksi
dipertimbangkan dengan memilih karakter dengan nilai heritabilitas dan kemajuan genetik
yang tinggi (Barmawi et al., 2013 dalam Daksa dkk, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa
seleksi yang dilakukan cukup efektif untuk mendapatkan karakter produksi per hektar yang
tinggi.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai
berikut.
1. Nilai kemajuan genetic (KG) untuk umur panen sebesar 3.34 %, hasil per hektar
9.76 % dengan katagori rendah dan sedang.
2. Genotipe terseleksi yang mempunyai potensi hasil tinggi dan umur pendek adalah
genotipe P3D (2.67 ton/ha), P2D (2.76 ton/ha), P3R (2.6 ton/ha), P3P2 (2.70
ton/ha), P2P3 (2.78 ton/ha).
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Rhizobium japonicum DI LAHAN PASIR PANTAI
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INOCULATION IN THE COASTAL LAND)
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1
Universitas PGRI Yogyakarta, Jln PGRI I No 117, Bantul Yogyakarta
email: okti_purwaningsih@yahoo.com
ABSTRAK
Inokulasi Rhizobium pada tanaman kedelai merupakan salah satu alternatif untuk
memenuhi kebutuhan nitrogen melalui kemampuan bintil akar dalam memfiksasi nitrogen.
Penelitian tentang inokulasi Rhizobium japonicum pada kultivar kedelai di lahan pasir
pantai telah dilaksanakan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tanggapan agronomis
sepuluh kultivar kedelai terhadap inokulasi Rhizobium japonicum di lahan pasir pantai.
Penelitian dilaksanakan di pesisir pantai Parangkusumo, Desa Parangtritis, Kecamatan
Kretek, Bantul DIY.Penelitian terdiri atas dua faktor yang disusun dalam Rancangan Acak
Lengkap (RAL) dengan tiga ulangan. Faktor pertama adalah inokulasi Rhizobium
japonicum, terdiri atas 2 aras yaitu tanpa inokulasi dan diinokulasi Rhizobium
japonicum.Faktor kedua adalah kultivar kedelai, terdiri atas 10 kultivar yaitu Grobogan,
Burangrang, Argomulyo, Anjasmara, Dena 1, Gema, Kaba, Wilis, Sinabung, Gepak
Kuning. Variabel yang diamati meliputi luas daun, jumlah bintil akar, bobot kering bintil
akar, bobot kering akar, serapan N tajuk, bobot segar dan bobot kering tanaman serta
indeks panen. Data yang diperoleh dianalisis dengan analysis of variance pada jenjang
nyata 5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada kesesuaian antara kultivar kedelai dengan
inokulasi Rhizobium japonicum. Hal ini ditunjukkan oleh adanya interaksi antara kultivar
kedelai dengan inokulasi Rhizobium japonicum. Interaksi tersebut ditemukan pada variabel
pertumbuhan, luas daun, panjang akar, bobot kering akar, bobot segar dan kering tanaman.
Kultivar kedelai yang diteliti memberikan tanggapan agronomis yang berbeda-beda
terhadap inokulasi Rhizobium japonicum.
_____________________
Kata kunci: inokulasi Rhizobium japonicum, lahan pasir pantai, Kultivar Kedelai.
ABSTRACT
Rhizobium inoculation in soybean crop has been one of alternatives to supply nitrogen
need through the capacityof root nodules in nitrogen fixation.The study aimed to determine
the agronomic responses of several soybean cultivars onRhizobium japonicum inoculation
in the coastal land. The Research conducted at Parangkusumo coastal, Parangtritis
Subdistrict, Kretek, Bantul DIY.The study consisted of two factors which are arranged in a
completely randomized design (CRD) with three replications. The first factor is the
inoculation of Rhizobium japonicum, consists of two levels, namely, non-inoculated and
inoculated Rhizobium japonicum. The second factor is the soybean cultivars, consists of 10
cultivars that Grobogan, Burangrang, Argomulyo, Anjasmara, Dena 1, Gema, Kaba, Wilis,
Sinabung, Gepak Yellow. The observed variable were the leaf area, number of nodules,
nodule dry weight, root dry weight, N canopy, fresh weight, dry plants Results of the study
were analyzed using analysis of variance on the significant level of 5%. Results of this
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research indicated thatsoybean cultivars provided different responses on Rhizobium
japonicum inoculation. This is shown by the interaction between soybean cultivars with
Rhizobium japonicuminoculation. Such interactions found in plant growth variables: plant
height, leaf area, root length, root dry weight, fresh weight and dry plants.
Keywords: Rhizobium japonicum inoculation, the coastal marine, Soybean cultivars.
LATAR BELAKANG
Kedelai merupakan tanaman pangan sumber protein nabati dengan harga terjangkau
dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan akan kedelai
Indonesia masih mengimpor dari luar negeri. Kekurangan pasokan kedelai tahun 2016
sampai dengan 2019 masing-masing sebesar 1,61 juta ton, 1,83 juta ton, 1,93 juta ton dan
1,93 juta ton (Riniarsi, 2015). Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan
produksi kedelai dalam negeri melalui perbaikan budidaya dan perluasan areal tanam.
Pupuk nitrogen buatan yang menggunakan gas alam sebagai bahan dasar mempunyai
keterbatasan karena gas alam tidak dapat diperbarui sehingga perlu teknologi penambatan
nitrogen secara hayati melalui inokulasi Rhizobium untuk mengefisienkan pemupukan
nitrogen (Basri, 2011).
Kurang lebih 139 juta ton N per tahun diikat oleh mikroorganisme, sehingga
kemungkinan besar N dapat dipenuhi melalui rekayasa dan pemanfaatan mikroorganisme
yang bersimbiosis dengan tanaman. Simbiosis kedelai-mycorrhiza dan kedelai-rhizobium
diketahui dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, pembentukan bintil akar dan
akumulasi biomassa sehingga menguntungkan petani karena dapat menekan kebutuhan
pupuk N dan P (Babajide et al., 2008). Selain bermanfaat bagi tanaman inang, penyematan
nitrogen juga bermanfaat bagi tanaman lain yang tumbuh bersama atau sesudahnya. Bagi
tanaman lain keuntungan terjadi akibat perembesan N dari akar dan N tersedia setelah
terjadi dekomposisi tanaman inang.
Ada beberapa bakteri yang dapat memfiksasi N2, tetapi dalam pertanian, Rhizobium
merupakan bakteri yang paling penting dalam fiksasi nitrogen (Thomas et al., 1997).
Rhizobia penyebab terbentuknya bintil akar pada akar tanaman legum. Tanpa tanaman
legum rhizobia tidak dapat memfiksasi nitrogen, sebaliknya tanpa rhizobia tanaman legum
juga tidak dapat memfiksasi nitrogen. Nitrogen difiksasi di bintil akar dan hanya terjadi jika
ada hubungan simbiotik antara bakteri dengan tanaman legum.
Kedelai merupakan tanaman legum yang mempunyai kemampuan untuk bersimbiosis
dengan bakteri Rhizobium untuk menambat nitrogen bebas dari udara. Penggunaan
inokulan rhizobium sebagai pupuk hayati merupakan salah satu upaya untuk dapat
meningkatkan produktivitas kedelai (Soepardi, 1983). Keuntungan penggunaan inokulan
Rhizobium adalah nitrogen yang tertambat sebagian tetap berada dalam akar dan bintil akar
yang terlepas di dalam tanah sehingga nitrogen tersebut dapat dimanfaatkan oleh jasad lain
dan berakhir dalam bentuk ammonium dan nitrat.
Fiksasi N2 terjadi karena adanya hubungan simbiosis antara tanaman tingkat tinggi
dengan bakteri prokariotik diazotrop yaitu bakteri yang dapat menambat molekul gas
nitrogen yang ada dalam udara (Mac Dicken, 1994). Organisme diazotrop ini menghasilkan
enzim nitrogenase yang berperanan sebagai katalisator dalam peruraian gas nitrogen dan
mereduksi menjadi NH3+.
Peningkatan produktivitas kedelai selain dengan perbaikan teknologi budidayanya
juga dapat dilakukan dengan Perluasan areal tanam. Perluasan areal tanam ini dapat
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dilakukan dengan memanfaatkan lahan-lahan marginal. Lahan marginal yang dapat
dimanfaatkan untuk peningkatan produkasi kedelai salah satunya adalah lahan pasir pantai.
Lahan Pasir pantai merupakan lahan marginal yang memiliki produktivitas cukup rendah
(Kertonegoro, 2011).
BAHAN DAN METODE
Waktu dan tempat penelitian
Penelitian tentang tanggapan agronomis kultivar kedelai terhadap inokulasi
rhizobium japonicum di lahan pasir pantai dilakukan pada bulan Maret sampai dengan
bulan Juni 2016. Penelitian dilakukan di lahan pasir pantai Parangkusumo, Kecamatan
Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada pada ketinggian
tempat 15 mdpl.
Bahan dan alat
Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah benih kedelai varietas
Grobogan, Burangrang, Argomulyo, Anjasmara, Dena 1, Gema, Kaba, Wilis, Sinabung,
dan Gepak kuning, Rhizobium japonicum, pupuk kandang sapi, pupuk Urea, pupuk TSP,
pupuk KCL, Polybag 40cmx 45 cm. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah
cangkul, sabit, ember, gembor, alat tulis, oven, timbangan digital, meteran dan alat
semprot.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian faktorial yang terdiri atas dua faktor dan
disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (Completely Randomized Design) dalam tiga
ulangan. Faktor I adalah inokulasi Rhizobium, terdiri atas dua aras yaitu tanpa inokulasi
dan diinokulasi Rhizobium. Faktor II adalah kultivar kedelai yaitu: Grobogan, Burangrang,
Argomulyo, Anjasmara, Dena1, Gema, Kaba,Wilis, Sinabung, Gepak kuning. Sehingga
diperoleh 60 petak perlakuan. Variabel yang diamati adalah: luas daun, jumlah bintil akar,
bobot kering bintil akar (gram), berat kering akar, serapan N tajuk (%), bobot segar
tanaman (gram), bobot kering tanaman (gram), dan indeks panen.
Analisis Data
Data hasil penelitian dianalisis dengan Sidik Ragam (Analysis of variance) pada
jenjang nyata 5%. Untuk mengetahui beda nyata antar perlakuan dilakukan melalui uji
DMRT (Duncan Multiple Range Test). Analisis data menggunakan program SAS.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penampilan pertumbuhan kultivar kedelai yang ditanam pada lahan pasir pantai
dengan pemberian Rhizobium japonicum cukup beragam tetapi secara umum menunjukkan
pertumbuhan yang baik dan normal. keadaan ini disebabkan karakteristik dari masingmasing kultivar dan interaksinya terhadap pemberian inokulasi rhizobium yang berbeda.
Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan adanya interaksi antara kultivar
kedelai dengan inokulasi Rhizobium japonicum. Interaksi tersebut ditemukan pada variabel
pertumbuhan, luas daun, panjang akar, bobot kering akar, bobot segar dan kering tanaman.
Kultivar kedelai yang diteliti memberikan tanggapan agronomis yang berbeda-beda
terhadap inokulasi Rhizobium japonicum.
Keefektifan Rhizobium japonicum
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Tabel 1. Pengaruh Inokulasi Rhizobium Japonicum Pada Kultivar Kedelai
Terhadap Panjang Akar, Bobot Kering Akar, Jumlah Bintil Akar dan
Berat Kering Bintil Akar
Parameter
Perlakuan
Panjang
Bobot kering
Jumlah bintil akar Bobot kering bintil
akar
akar
akar
Tanpa
Inokulasi
Grobogan
32.53ab
1.74abcd
0.00b
0.00c
Burangrang
0.00e
0.00e
0.00b
0.00c
Argomulyo
31.53abc
1.57abcd
1.40b
0.02c
Ajasmara
21.87e
0.91d
0.40b
0.00c
Dena 1
28.00abc
0.93d
0.40b
0.00c
Gema
32.87a
1.24cd
0.47b
0.01c
Kaba
28.67abc
2.24ab
0.00b
0.00c
Wilis
22.40ed
0.99d
0.00b
0.00c
Sinabung
22.73ed
0.01d
0.00b
0.00c
Gepak kuning
27.80abc
1.72abcd
0.00b
0.00c
Inokulasi
Grobogan
28.87abc
2.39a
26.00a
0.32b
Burangrang
23.80cde
1.64abcd
12.80b
0.15bc
Argomulyo
29.93abc
2.16abc
1.60b
0.03c
Ajasmara
26.60abc
1.76abcd
35.87a
0.61a
Dena 1
24.73bcd
1.22d
7.47b
0.07c
Gema
29.00abc
0.84d
7.80b
0.18bc
Kaba
23.73cde
1.39bcd
7.33b
0.13bc
Wilis
28.00abc
1.76abcd
4.47b
0.09c
Sinabung
23.47ed
1.46abcd
4.07b
0.04c
Gepak kuning
25.27abc
1.50abcd
5.93b
0.09c
(+)
(+)
(+)
(+)
Keterangan : Angka rerata yang diikuti huruf yang sama dalam kolom menunjukan tidak
berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada jenjang 5%, + Ada Interaksi
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi interaksi antara kultivar kedelai
dengan inokulasi Rhizobium japonicum pada panjang akar, bobot kering akar, jumlah bintil
akar dan bobot kering bintil akar (Tabel 1). Hal ini karena inokulasi Rhizobium japonicum
dapat menambah ketersediaan unsur nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman. Nitrogen
sangat diperlukan tanaman dalam pembentukan asam amino yang penting dalam dalam
sintesa protein untuk menyusun protoplasma sel selama pertumbuhan diantaranya adalah
pertumbuhan akar (Anas dan Ningsih, 2004).
Terjadinya simbiosis antara Rhizobium japonicum dengan kultivar kedelai yang
diinokulasi ditandai dengan meningkatnya jumlah bintil akar yang diamati. Jumlah bintil
akar pada tanaman yang diberi perlakuan Rhizobium japonicum lebih banyak dibandingkan
dengan perlakuan tanpa inokulasi Rhizobium japonicum (Tabel 1). Kultivar yang diamati
memberikan respon positif terhadap inokulasi Rhizobium japonicum dengan menunjukkan
adanya aktifitas pembentukan bintil akar. Peningkatan jumlah bintil akar ini akan diikuti
dengan peningkatan bobot kering bintil akar. Bintil
akar
yang
terbentuk
juga
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menggambarkan hasil aktivitas fiksasi nitrogen yang dihasilkan tanaman. Hal ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan Jumrawati (2008) bahwa inikulasi pada biji atau tanah
dapat membentuk populasi galur Rhizobium cukup efektif sehingga terjadi kolonisasi dan
infeksi pada daerah perakaran. Inokulasi rhizobium japonicum menjadikan bintil akar
menjadi lebih besar dan lebih efektif dalam fiksasi nitrogen sehingga menghasilkan bintil
akar lebih banyak dan ukurannya lebih besar disbanding dengan perlakuan yang lain.
Pertumbuhan dan hasil tanaman
Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi interaksi antara kultivar kedelai dengan
inokulasi Rhizobium japonicum terhadap luas daun, bobot segar dan bobot kering tanaman
(Tabel 2). Kultivar kedelai yang diberi inokulasi Rhizobium japonicum memberikan
pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Hal ini disebabkan inokulasi rhizobium japonicum
sebagai pupuk hayati pada lahan pasir pantai dapat meningkatkan kandungan dan serapan
hara oleh akar tanaman. Yutono (1985) menyatakan bahwa rhizobium japonicum dapat
menambat nitrogen udara melalui simbiosis dengan tanaman sekitar 40%-70% dari seluruh
nitrogen yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman kedelai.
Tabel 2. Pengaruh inokulasi Rhizobium japonicum pada kultivar kedelai terhadap luas
daun, serapan N tajuk, bobot segar tanaman, bobot kering tanaman dan indeks panen
Perlakuan
Tanpa Inokulasi
Grobogan
Burangrang
Argomulyo
Ajasmara
Dena 1
Gema
Kaba
Wilis
Sinabung
Gepak kuning
Inokulasi
Grobogan
Burangrang
Argomulyo
Ajasmara
Dena 1
Gema
Kaba
Wilis
Sinabung
Gepak kuning

Luas daun
11.66d
3.70e
16.34ab
14.99abc
14.18bcd
17.15ab
17.56a
14.91abc
15.16abc
15.50abc

Bobot segar tanaman Bobot kering tanaman
12.54e
1.22f
12.88e
12.82e
14.70de
17.63cde
12.81e
12.46e
12.91e
14.21de

7.70ab
0.91c
8.60ab
8.75ab
8.76ab
10.07ab
8.23ab
7.08ab
8.39ab
8.86ab

12.60cd
20.07bcd
12.28a
15.22abc
17.47cde
10.15ab
17.78a
13.49e
7.55ab
15.53abc
16.45de
8.95ab
15.82abc
13.85de
8.14ab
15.89ab
14.60de
7.42ab
15.95ab
14,21de
6.53ab
15.17abc
26.18a
6.76ab
15.74abc
24.20ab
6.80ab
15.95ab
22.40abc
5,39bc
(+)
(+)
(+)
Keterangan : Angka rerata yang diikuti huruf yang sama dalam kolom menunjukan tidak
berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada jenjang 5%( + ) : Ada Interaksi
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Tabel 3. Pengaruh inokulasi Rhizobium japonicum pada kultivar kedelai terhadap serapan
N tajuk dan indeks panen
Perlakuan
Grobogan
Burangrang
Argomulyo
Ajasmara
Dena 1
Gema
Kaba
Wilis
Sinabung
Gepak kuning
Rhizobium
Tanpa inokulasi
Inokulasi

Serapan N tajuk
1.77abcd
2.22ab
1.93abcd
2.28a
1.73bcd
2.01abc
1.63cd
2.14abc
2abc
1.49d

Indeks panen
0.13abcd
0.04d
0.12abcd
0.08cd
0.11bcd
0.18ab
0.18ab
0.13abcd
0.14abc
0.20a

1.85p
0.10q
1.99p
0.16p
(-)
(-)
Keterangan : Angka rerata yang diikuti huruf yang sama dalam kolom
menunjukan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada jenjang
5%,( + ) : Ada Interaksi

Tabel 3 menunjukkan bahwa perlakuan kultivar kedelai berpengaruh nyata
terhadap serapan N tajuk dan tidak terjadi interaksi antara kultivar dan perlakuan rhizobium
japonicum. Hasil fiksasi nitrogen hanya digunakan untuk pembentukan tajuk tanaman pada
fase vegetatif.
Kultivar kedelai yang memberikan respon positif terhadap inokulasi Rhizobium
japonicum secara signifikan adalah varietas burangrang. Pada fase pertumbuhan generatif
awal kultivar burangrang yang tidak diinokulasi rhizobium japonicum tidak menunjukkan
adanya perkembangan. Pertumbuhan tanamannya kerdil dan akhirnya mati. Sebaliknya
pada kultivar Burangrang yang diinokulasi dengan Rhizobium japonicum mampu tumbuh
dan berkembang hingga panen.
Hal ini menunjukkan bahwa kultivar burangrang tanpa inokulasi Rhizobium
japonicum tidak mampu melakukan penyerapan nitrogen untuk pertumbuhan sehingga
kultivar ini tidak dapat tumbuh dengan baik di lahan pasir pantai. Kultivar yang cocok
untuk dibudidayakan di lahan pasir pantai berdasarkan hasil penelitian ini adalah kultivar
Gepak kuning, kaba dan gema karena kultivar-kultivar tersebut memberikan indeks panen
yang tinggi disbanding dengan kultivar yang lain.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa inokulasi Rhizobium japonicum dapat
meningkatkan pembentukan bintil akar sehingga fiksasi nitrogen yang dilakukan semakin
meningkat. Pemberian Rhizobium japonicum selain mampu meningkatkan jumlah bintil
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akar juga berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan panjang akar,bobot kering
akar dan bobot kering bintil akar. Kultivar kedelai juga memberikan respon yang positif
terhadap inokulasi Rhizobium yang ditunjukkan melalui pertumbuhan dan peningkatan
hasil jika dibandingkan dengan kultivar tanpa inokulasi Rhizobium japonicum dan terlihat
sangat signifikan pada kultivar Burangrang.
Saran
Lahan pasir pantai merupakan lahan yang miskin unsur hara sehingga untuk
melakukan budidaya tanaman kedelai di lahan pasir pantai perlu penambahan pupuk
organic yang lebih banyak, selain itu perlu penelitian lebih lanjut mengenai aktifitas
nitrogenise untuk melihat keberhasilan fiksasi nitrogen pada kultivar kedelai.
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ABSTRAK
Jagung merupakan bahan pangan alternative yang kini banyak dikembangkan untuk
mendukung Program Ketahanan Pangan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Survey
Sosial Ekonomi Nasional, Jagung memiliki permintaan yang besar, permintaan akan jagung
yang paling besar adalah jagung basah berkulit dan jagung pipilan. Pengaplikasian pupuk
dilakukan diharapkan dapat meningkatkan hasil tanaman jagung dengan efektif.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Rancangan yang digunakan adalah
Rancangan Acak Kelompok (RAK), yang terdiri dari 5 perlakuan dosis pupuk An-organik
Tunggal serta 1 perlakuan pupuk rekomendasi dan 1 sebagai control untuk tanaman jagung
sebagai pembanding. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali ulangan sehingga
total plot percobaan berjumlah 21 polibeg.
Hasil penelitian menunjukan bahwa aplikasi pupuk An-organik Tunggal ¾ dosis anjuran
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun dan komponen hasil tanaman
jagung, namun tidak berbeda nyata terhadap diameter batang.
KatakKunci: Hara makro, jagung manis, pupuk anorganik,
ABSTRACT
Corn is a food alternative that is now being developed to support the Food Security
Program. Based on data released by the National Social and Economic Survey, Corn has a
huge demand, the demand for corn is greatest wet corn crusted and corn. Application of
fertilizer is done expected to increase crop yields of corn effectively.
This study used an experimental method. The design used was a randomized block design
(RAK), which consists of 5 treatments An organic fertilizers Single and 1 treatment and 1
as a fertilizer recommendation for maize as a control for comparison. Each treatment was
repeated 3 times repetition so that the total experimental plots totaling 21 polybag.
The results showed that the application of organic fertilizers An Single with ¾ standard
dose-significant effect on plant height, leaf number and yield components of maize, but not
significantly different to the diameter of the rod.
Keyword

: Inorganik fertilizer, macro nutriens, sweet corn
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LATAR BELAKANG
Jagung-sweet corn (Zea mays L.) merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang
terpenting. Tanaman ini menjadi sumber karbohidrat utama di Amerika Tengah dan
Selatan, selain itu di Amerika Serikat, jagung merupakan sumber pangan alternative.
Penduduk di beberapa daerah di Indonesia (misalnya di Madura dan Nusa Tenggara)
menggunakan jagung sebagai pangan pokok. Selain menjadi sumber karbohidrat, jagung
juga ditanam sebagai pakan ternak, diambil minyaknya, menjadi bahan pembuatan tepung,
dan bahan baku industri.
Indonesia pada tahun 2009 mampu memproduksi jagung sebesar 17.629.748 ton.
Pada tahun 2010 Indonesia mengalami peningkatan produksi menjadi sebesar 18.327.636
ton. Tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 17.643.250 ton hingga tahun 2012
mengalami peningkatan kembali mencapai 19.387.022 ton. Namun untuk tahun 2013
Indonesia mengalami penurunan produksi hingga mencapai angka 18.510.435 ton.
Fluktuasi produktivitas jagung di Indonesia disebabkan oleh banyak hal, seperti
faktor internal dan juga faktor eksternal. Kesuburan tanah merupakan factor yang paling
berpengaruh terhadap produktivitas suatu tanaman. Kesuburan tanah adalah suatu keadaan
tanah dimana tata air, udara, dan unsure hara dalam keadaan cukup, seimbang dan tersedia
sesuai dengan kebutuhan tanaman. Usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki
kesuburan tanah dalam meningkatkan produktivitas tanaman adalah suplai unsur hara
melalui pemupukan. Pemupukan sangat berperan penting dalam meningkatkan produksi
tanaman, terlebih lagi dengan banyaknya penggunaan varietas unggul yang mempunyai
respon yang tinggi terhadap pemupukan.
Pengembangan budidaya jagung di Indonesia akan terus berkelanjutan, jika para
petani bisa lebih bijaksana dalam memelihara kesuburan tanah dengan menggunakan bahan
organik dan anorganik sebagai bahan pemupukan untuk tanaman jagung. Pemberian pupuk
anorganik sangat dibutuhkan oleh tanaman jagung menurut Koswara Saragih., et al., (1983)
menjelaskan bahwa tanaman jagung mengambil N sepanjang hidupnya. Nitrogen diserap
tanaman selama masa pertumbuhan sampai pematangan biji, sehingga tanaman ini
menghendaki tersedianya N secara terus menerus pada semua stadia pertumbuhan sampai
pembentukan biji. Pemberian pupuk yang tepat selama pertumbuhan tanaman jagung dapat
meningkatkan hasil jagung. Menurut Nurdin., et al., (2008) mengemukakan bahwa
persentase kontribusi pupuk N berpengaruh secara nyata terhadap umur berbunga betina
dan pupuk P berpengaruh secara nyata terhadap tinggi tanaman dan berat 100 butir jagung
tetapi tidak berpengaruh secara nyata terhadap persentase tinggi tongkol terhadap tinggi
tanaman dan berat jerami kering jemur.
Saat ini telah ditemukan berbagai jenis formula pupuk baru hasil rekayasa teknologi
yang persyaratan mutu dan pengujian efektivitasnya belum dibuktikan, salah satunya
formula pupuk An-organik Hara Makro yang memiliki kandungan unsur hara makro
nitrogen sebesar 26,26% dan kandungan logam berat dibawah ambang batas yang di
syaratkan sepagai pupuk An-organik. Berdasarkan uraian di atas, maka pengujian
efektivitas Pupuk An-organik Hara Makro terhadap tanaman Jagung akan memberikan
manfaat dalam meningkatkan efektivitas pupuk anorganik yang selama ini dianjurkan,
sehingga dapat meningkatkan hasil tanaman Jagung yang lebih tinggi.
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BAHAN DAN METODE
Pengujian ini dilakukan di Kebun Percobaan Ciparanje, Fakultas Pertanian
Universitas Padjadjaran, Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Waktu
pelaksanaan percobaan ini adalah pada bulan April 2016 sampai dengan September 2016.
Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah :1) polibeg volume 10 kg; 2) sekop
kecil; 3) timbangan analitik; 4) plang perlakuan; 5) kertas label; 6) penggaris, meteran dan
jangka sorong; 7) alat tulis; 8) emrat (sebagai alat penyiram); 9) peralatan di laboratorium,
serta bahan yang digunakan dalam pengujian ini adalah media tanam berupa tanah mineral
Inceptisols; 2)Benih jagung manis Hibrida Bonanza (Zea mays L.); 3) Pupuk Ano rganik
Hara Makro; 4)Pupuk Anorganik Tunggal Urea (45 % N), SP-36 (36 % P2O5), dan KCl (60
% K2O) ; 5) Insektisida: Decis25 EC, Antracol, dan Furadan.
Penelitian ini menggunakan Rancangan acak kelompok (RAK) yang terdiri dari 7
perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 21 petak percobaan, yaitu :
Tabel 1.Susunan Perlakuan Uji Efektivitas Pupuk Anorganik Hara Makro Terhadap
Tanaman Jagung manis Hibrida Bonanza

Perlakuan

Dosis
BUMI IJO
(kg)

Takaran Pupuk NPK
Standar per ha (kg)

A

Kontrol

0

Urea
0

SP-36
0

KCL
0

B

NPK Standar

0

300

150

50

C

Pupuk Anorganik dosis anjuran

525,50

0

150

50

D

Pupuk Anorganik 1/2 dosis anjuran

262,75

150

150

50

E

Pupuk Anorganik 3/4 dosis anjuran

394,12

75

150

50

F

Pupuk Anorganik 1 1/4 dosis anjuran

656,87

0

150

50

G

Pupuk Anorganik 1 1/2 dosis anjuran

788,25

0

150

50

Variabel yang diamati yaitu : Tinggi tanaman (cm), jumlah daun (helai), diameter
batang (cm) serta Komponen hasil meliputi bobot tongkol, diameter tongkol, panjang
tongkol dan bobot tongkol berkelobot. Analisis Data yang diperoleh akan dianalisis secara
statistik menggunakan Analisis of Varians (ANOVA). Apabila perlakuan berbeda nyata,
akan dilakukan uji lanjut menggunakan uji BNT 5 %.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi Tanaman
Hasil pengukuran tingi tanaman dilakukan pada 14, 21, 28, 35, 42 HST dan saat
Vegetatif Maksimum (49 HST) dapat dilihat pada Tabel 2. Semua perlakuan menunjukan
tidak ada pengaruh nyata pada tinggi tanaman hingga 35 HST dengan perlakuan E memiliki
rerata yang tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
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Tabel 2. Tinggi Tanaman Jagung Pada Umur 14, 12, 28, 35, 42 HST dan Saat Vegetatif
Maksimum (49 HST).
UMUR TANAMAN
PERLAKUAN
14
21
28
35
42
HST
HST
HST
HST
HST
49 HST
25.07
34.37
54.87
A= Kontrol
a
30.1 a a
a
95.6 a 139.6 a
35.77
39.93
60.44
101.8
148.37
B= NPK Standar
33.4 b bc
bc
bc
cd
c
C= Pupuk Anorganik dosis
32.87 34.1
38.1
58.6
98.5
144.9
anjuran
b
bc
ab
bc
bc
bc
D= Pupuk Anorganik ½ dosis
30.83 33.07
37.83
58.33
97.43
143.07
anjuran
b
ab
ab
ab
ab
ab
E= Pupuk Anorganik ¾ dosis
35.07
42.47
62.97
108.63 162.53
anjuran
b
38.1 c c
c
f
e
F= Pupuk Anorganik 1 ¼ dosis
34.34 37.47
41.33
61.83
105.17 156.17
anjuran
b
bc
bc
bc
e
d
G= Pupuk Anorganik 1 ½ dosis
34.17 35.94
40.27
60.77
103.8
152.47
anjuran
b
bc
bc
bc
de
d
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak memberikan perbedaan nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %.
Namun mulai pada 42 HST hingga 49 HST mulai menunjukan perbedaan yang
cukup nyata terutama pada perlakuan E dengan Pupuk Anorganik ¾ dosis anjuran yang
berpengaruh nyata pada tinggi tanaman dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal
tersebut disebabkan karena dengan bertambahnya umur tanaman, maka kebutuhan unsur
hara semakin besar dan keadaan tersebut tidak dapat dipenuh oleh tanah tempat tumbuhnya,
sehingga dengan pemberian unsur nitrogen (N) yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan
vegetatif tanaman dapat berpengaruh pada tinggi tanaman jagung, hal tersebut sejalan
dengan pendapat Safei, dkk (2014) bahwa unsur hara N diperlukan tanaman untuk
pertumbuhan vegetatif tanaman terutama batang, cabang dan daun.
Jumlah Daun
Pengaruh perlakuan kombinasi pupuk Anorganik Hara Makro terhadap jumlah daun
dapat dilihat pada Tabel 3.
Pada saat umur tanaman 14 HST dan 28 HST tidak menunjukan adanya perbedaan
pengaruh perlakuan terhadap jumlah daun. Hal tersebut dikarenakan tanaman jagung masih
dalam tahap awal pertumbuhan dan pertumbuhan daun tanaman tersebut didominasi oleh
karakter pertumbuhan daun tanaman jagung itu sendiri. Seperti dinyatakan oleh Safei, dkk
(2014) bahwa pertumbuhan tanaman selain ditentukan oleh factor pertumbuhan eksternal
dan juga oleh factor pertumbuhan dalam tanaman itu sendiri.
Pada umur 35 HST pengaruh kombinasi pupuk Anorganik Hara Makro mulai terlihat
terhadap jumlah daun tanaman jagung. Hal tersebut dikarenakan tanaman jagung dengan
pesat dan membutuhkan unsur hara terutama N, sehingga dengan pemberian pupuk
anorganik hara makro dapat meningkatkan persediaan unsur N secara langsung yang
berpengaruh terhadap pertumbuhan daun. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lakitan
(2011) bahwa unsur hara yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan dan
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

205

perkembangan daun adalah unsur N, kadar unsur N yang banyak umumnya menghasilkan
daun yang lebih banyak dan lebih besar.
Tabel 3. Jumlah Daun Jagung 14, 21, 28, 35, 42 HST dan Saat Vegetatif Maksimum
(49HST)
UMUR TANAMAN
PERLAKUAN
14
HST 21 HST
28 HST
35 HST
42 HST
49 HST
A= Kontrol
4a
5.67 a
6.67 a
8.33 a
9a
9a
B= NPK Standar
5 bc
7 bc
8 bc
9.33 a
10 cd
10bc
C= Pupuk Anorganik dosis
anjuran
5c
7.33 bc
8.33 c
9.33 a
9.67 bc
9.67 bc
D= Pupuk Anorganik ½
4.34
dosis anjuran
ab
6.33 ab
7.33 ab
8.67 a
9.33 ab
9 ab
E= Pupuk Anorganik ¾
4.67
dosis anjuran
b
7.66 e
8.67 c
11.67 c
13 e
12.67 d
F=Pupuk Anorganik 1 ¼
dosis anjuran
5c
7.33 e
8 bc
10 b
10.67 d
11 c
G= Pupuk Anorganik 1 ½
dosis anjuran
5c
7.33 e
8.33 c
0.42 a
10.33 d
10.67 c
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak memberikan perbedaan nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %.
Diameter Batang
Pengaruh perlakuan kombinasi pupuk Anorganik hara makro terhadap diameter
batang diamati pada saat 14, 21, 28, 35, 42 MST dan saat vegetative maksimum (49MST).
Dari hasil percobaan terlihat bahwa pengaruh pupuk anorganik hara makro tidak berbeda
nyata antar perlakuan terhadap diameter batang.
Tabel 4.

Diameter Batang Jagung 14, 21, 28, 35, 42 MST dan Saat Vegetatif
Maksimum (49HST)
UMUR TANAMAN
PERLAKUAN
14 HST 21 HST 28 HST 35 HST 42 HST 49 HST
A= Kontrol
0.76 a
1.96 a
2.71 a
4.01 a
4.87 a
5.37 a
B= NPK Standar
0.89 a
2.09 a
2.87 b
4.16 b
5.02 b
5.52 b
C= Pupuk Anorganik
dosis anjuran
0.91 ab
2.11 a
2.86 b
4.17 b
5.03 b
5.55 bc
D= Pupuk Anorganik ½
dosis anjuran
0.9 b
2.10 a
2.85 ab
4.15 ab
5.01 ab
5.51 ab
E= Pupuk Anorganik ¾
dosis anjuran
0.99 b
2.25 b
3b
4.3 b
5.17 c
5.68 c
F= Pupuk Anorganik 1
¼ dosis anjuran
0.99 b
2.19 b
2.94 b
4.24 b
5.15 bc
5.67 c
G= Pupuk Anorganik 1
½ dosis anjuran
0.92 b
2.12 ab
2.87 b
4.18 b
5.11 b
5.62 c
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak memberikan perbedaan nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %.
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Dari data tersebut terlihat bahwa tanaman dengan perlakuan kontrol atau yang tidak
menggunakan pupuk anorganik hara makro menunjukan perkembangan diameter yang
relative lebih lambat dibandingkan dengan tanaman dengan perlakuan lainnya. Hal tersebut
dikarenakan pupuk terutama pada hal ini pupuk hara makro N dibutuhkan untuk
pertumbuhan tanaman terutama dalam merangsang pembentukan tinggi tanaman dan
pembesaran diameter batang.
Komponen Hasil
Komponen hasil yang diamati meliputi: bobot tongkol, diameter tongkol, panjang
tongkol dan bobot tongkolberkelobot. Hasil perhitungan statistik menunjukkan adanya
perbedaan pengaruh perlakuan terhadap komponen hasil tanaman jagung manis (Tabel 5).
Tabel 5. Bobot Tongkol, Diameter Tongkol, Panjang Tongkol dan Bobot Tongkol
Berkelobot
PARAMETER
PERLAKUAN
TONGKOL PANJANG DIAMETER BERKELOBOT
A= Kontrol
175 a
17 a
5.06 a
360 a
B= NPK Standar
282.67 b
18.5 b
5.24 bd
390 bc
C= Pupuk Anorganik dosis
anjuran
278.33 b
18.33 ab
5.24 ab
365 ab
D= Pupuk Anorganik ½
dosis anjuran
195.33 a
19.5 b
5.46 cd
393.67 cd
E= Pupuk Anorganik ¾
dosis anjuran
360 d
23 c
5.93 e
544.67 e
F= Pupuk Anorganik 1 ¼
dosis anjuran
321.66 c
20.33 b
5.67 d
468.67 d
G= Pupuk Anorganik 1 ½
dosis anjuran
320 c
20.5 b
5.51 d
443.67 d
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak memberikan perbedaan nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %.
Pengaruh perlakuan terhadap bobot tongkol, diameter tongkol, panjang tongkol dan
bobot tongkol berkelobot merupakan komponen hasil jagung yang berpengaruh terhadap
hasil secara keseluruhan. Bobot tongkol sangat erat kaitannya dengan diamater dan panjang
tongkol. Tongkol yang panjang dengan diameter yang besar, dan baris biji yang banyak
akan menghasilkan bobot tongkol yang besar, sehingga hasil tanaman jagung manis akan
meningkat sejalan dengan sifat tongkol tersebut.
Berdasarkan bobot tongkol, diameter tongkol, panjang tongkol dan bobot berkelobot,
perlakuan dengan menggunakan pupuk anorganik hara makro menunjukan hasil yang lebih
optimal dibandingkan dengan perlakuan yang tanpa menggunakan pupuk anorganik hara
makro. Perlakuan E dengan pupuk anorganik hara makro ¾ dosis anjuran menunjukan
hasil yang paling tinggi dan berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan lain. Sebagai
gambaran hasil tongkol segar kupasan akibat mesing-masing perlakuan dapat dilihat pada
Gambar 5.
Berdasarkan analisis statistik bobot tongkol per polybag dan konversi bobot hasil per
hektar tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan E (3/4 dosis anjuran) dibandingkan dengan
perlakuan lainnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan pupuk anorganik hara
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makro dapat meningkatkan hasil dengan nyata dibandingkan dengan perlakuan-perlakuan
lainnya.
Tabel 6. Bobot Tongkol Segar Per Polibag Dan Konversi Hasil Per Hektar
PARAMETER
BOBOT
TONGKOL
PERLAKUAN
PER
POLYBAG
(Ton)
A= Kontrol
175 a
7.350
7,35
B= NPK Standar
282,67 b
11.872
11,87
C= Pupuk Anorganik dosis anjuran
278,33 b
11.690
11,69
D= Pupuk Anorganik ½ dosis anjuran
195,33 a
8.204
8,20
E= Pupuk Anorganik ¾ dosis anjuran
360 d
15.120
15,12
F= Pupuk Anorganik 1 ¼ dosis anjuran
321,66 c
13.510
13,51
G= Pupuk Anorganik 1 ½ dosis anjuran
320 c
13.440
13,44
Keterangan : Perpolibag terdapat 1 tanaman jagung jarak tanam 60 cm x 40 cm, asumsi
tanaman jagung 1 ha adalah 42000 tanaman
BOBOT
TONGKOL
PER
POLYBAG

BOBOT
TONGKOL
PER HEKTAR
(kg)

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian efektivitas Pupuk Anprganik Hara Makro terhadap
tanaman jagung manis (Zea mays, L.) varietas Hibrida Bonanza dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Perlakuan Pupuk Anorganik “BUMI IJO” ¾ dosis anjuran berpengaruh nyata
terhadap parameter pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis (Zea mays, L.)
varietas Hibrida Bonanza .
2. Pemberian pupuk Anorganik hara makro meningkatkan hasil yang berbeda bila
dibandingkan terhadap tanaman kontrol. Peningkatan dosis Pupuk Anorganik hara
makro dosis anjuran, ½ dosis anjuran, ¾ dosis anjuran, 1 ¼ dosis anjuran dan 1 ½
dosis anjuran dapat meningkatkan hasil secara nyata, dan hasil tertinggi dicapai
pada perlakuan Pupuk Anorganik hara makro ¾ dosis anjuran.
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KORELASI KOMPONEN HASIL DAN DAYA HASIL PADI HASIL
PERSILANGAN CISOKAN X CIHERANG DAN BATANG LEMBANG X
INPARI 1
(CORRELATION OF YIELD COMPONENT AND YIELD ON CISOKAN X
CIHERANG AND STEM LEMBANG X INPARI 1 RICE)
Oleh:
Riyanto, A dan T. Widiatmoko
Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Dr. Soeparno, Purwokerto 53123
Alamat korespondensi e-mail: bagas_97@yahoo.com
ABSTRAK
Penyediaan beras dengan Indeks glikemik (IG) rendah dan nasi pulen diperlukan
sebagai alternatif bahan pangan bagi penderita diabetes melitus. Perakitan padi IG
rendah dan nasi pulen sedang dilakukan dengan persilangan Cisokan x Ciherang dan
persilangan Batang Lembang x Inpari 1. Seleksi terhadap populasi F2 akan lebih efektif
jika diketahui informasi tentang korelasi antara komponen hasil dan hasil. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui korelasi komponen hasil dan daya hasil padi hasil
persilangan Cisokan x Ciherang dan Batang Lembang x Inpari 1. Sejumlah individu
Famili F2 hasil persilangan Cisokan x Ciherang dan persilangan Batang Lembang x
Inpari 1 ditanam menggunakan rancangan augmented design. Hasil penelitian
menunjukkan 1. Pada Famili F2 persilangan Cisokan x Ciherang tinggi tanaman, jumlah
anakan total dan jumlah anakan produktif berkorelasi dengan bobot gabah per malai.
Umur berbunga dan umur panen tidak berkorelasi dengan karakter bobot gabah per
malai; dan 2. Pada Famili F2 persilangan Batang Lembang x Inpari 1, tinggi tanaman,
jumlah anakan total, jumlah anakan produktif dan umur berbunga tidak berkorelasi
dengan bobot gabah per malai dan umur panen berkorelasi dengan karakter bobot gabah
per malai.
Kata kunci: padi, IG rendah, seleksi, korelasi
ABSTRACT
The establishment of rice with low glycemic indeks (GI) and Fluffy cooking rice is
required as an alternative food for people with diabetes mellitus. Breeding for low
glycemic indeks (GI) and Fluffy cooking rice was done with a cross Cisokan x Ciherang
and Batang Lembang x Inpari 1. Selection of F2 population will be more effective if the
information about the correlation between yield components and yield is known.
Purpose this research is to know the correlation of yield components and yield of rice
from Cisokan x Ciherang and stem Lembang x Inpari 1 crosess. A number of individual
Family F2 from Cisokan x Ciherang and Batang Lembang x Inpari 1 crosess were
planted using augmented design. The results showed 1. On F2 family from Cisokan x
Ciherang plant height, total number of tillers and the number of productive tillers
correlated with grain weight per panicle. Age flowering and harvesting age did not
correlate with grain weight per panicle character. On F2 family from Batang Lembang
x Inpari 1, plant height, total number of tillers, the number of productive tillers and
flowering age is not correlated with grain weight per panicle and harvest age
correlated with grain weight per panicle characters.
Keywords: rice, low glycemic indeks, correlation, selection.
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LATAR BELAKANG
Beras merupakan makanan pokok 95% penduduk Indonesia dan telah
menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 20 juta rumah tangga petani di pedesaan
(Sembiring, 2010). Sebagai makanan pokok, beras berfungsi sebagai sumber energi,
protein, vitamin dan mineral (Indrasari et al., 2008a). Beras juga dapat menjadi bahan
pangan fungsional (Widjayanti, 2004). Namun beras sering dihindari oleh penderita
diabetes melitus (DM) karena anggapan bahwa mengonsumsi nasi dapat meningkatkan
kadar glukosa darah dengan cepat (Widowati, 2007).
Data tahun 2011 menunjukkan penderita diabetes di Indonesia mencapai 7,3 juta
dan berada pada rangking 11 dunia. Jumlah penderita diabetes di Indonesia diperkirakan
akan meningkat menjadi 11,8 juta pada tahun 2030 (IDF, 2013). Oleh karena itu
diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit diabetes di Indonesia.
Upaya pencegahan penyakit diabetes dapat dilakukan secara primer dan
(Dep.Kes., 2005). Pencegahan primer dilakukan dengan modifikasi gaya hidup (pola
makan sesuai, cukup aktivitas fisik, penurunan berat badan) dan pencegahan sekunder
dilakukan melalui pemeriksaan dan pengobatan. Dalam penyembuhannya, penderita
diabetes umumnya disarankan mengonsumsi obat yang dikombinasikan dengan diet dan
olah raga (Indrasari, 2009). Oleh karenanya penderita diabetes akan membatasi
konsumsi bahan pangan yang menyebabkan peningkatan indeks glikemik darah
(hiperglikemik).
Penderita diabetes seringkali mengurangi bahkan menghindari konsumsi nasi
karena beras bersifat hiperglikemik (Widowati, 2009), padahal beras memiliki kisaran
indeks glikemik yang luas (Foster-Powel et al., 2002). Beras memiliki kisaran indeks
glikemik dari 54 sampai 121 (Miller et al., 1992). Penelitian Indrasari et al. (2008b)
menemukan beras yang memiliki indeks glikemik rendah yaitu 34. Akan tetapi beras
dengan indeks glikemik rendah umumnya memiliki tekstus nasi pera sehingga kurang
disukai oleh penderita diabetes terutama yang berasal dari Jawa dan Sunda (Indrasari,
2009). Oleh karena itu diperlukan beras dengan indeks glikemik rendah dan nasi pulen.
Rasa nasi pulen terkait dengan kandungan amilosa dalam beras yang tinggi.
Beras beramilosa tinggi cenderung memiliki indeks glikemik rendah dan beras
beramilosa rendah cenderung memiliki indeks glikemik tinggi (Miller et al., 1992;
Widowati et al., 2008; Indrasari et al., 2008b). Akan tetapi, Indrasari (2009)
melaporkan bahwa anggapan beras beramilosa rendah memiliki indeks glikemik tinggi
tidak selalu benar.
Penelitian tentang indeks glikemik pada beras telah dilakukan di IRRI (IRRI,
2012). Australia, Indonesia, India dan Bangladesh (Fiztgerald et al., 2011). Penelitian di
Indonesia menunjukkan bahwa varietas unggul padi mempunyai indeks glikemik rendah
hingga tinggi (Rozakurniati dan Pratiwi, 2011). Keragaman indeks glikemik ini
memungkinkan dirakitnya varietas padi fungsional dengan indeks glikemik rendah
dengan rasa yang disukai penderita diabetes.
Perakitan varietas dengan IG rendah dan tekstur nasi pulen dapat dilakukan
dengan penurunan kadar amilosa beras. Penurunan kadar amilosa antara 0-2% hanya
sedikit merubah indeks glikemik beras (Miller et al., 1992). Perakitan padi fungsional
dengan indeks glikemik rendah di Laboratorium Pemuliaan Tanaman dan Bioteknologi
Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman telah dan sedang dilaksanakan.
Perakitan menggunakan tetua Cisokan dan Batang Lembang yang memiliki IG rendah
dan amilosa tinggi, Ciherang dan Inpari 1 yang memiliki IG rendah dan kadar amilosa
rendah. Saat ini telah diperoleh famili F2 yang siap untuk diseleksi.
Keberhasilan program pemuliaan tanaman sangat ditunjang oleh kemampuan
pemulia dalam tahapan seleksi. Keberhasilan seleksi memerlukan informasi korelasi
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antar sifat sebelum seleksi. Korelasi berguna untuk mengetahui keeratan hubungan antar
sifat pada suatu tanaman. Seleksi yang efektif memerlukan informasi korelasi antar sifat
sehingga seleksi suatu sifat atau lebih dapat dilakukan secara bersama-sama (Welsh,
1933; Zen, 1995). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui korelasi komponen
hasil dan daya hasil padi hasil persilangan Cisokan x Ciherang dan Batang Lembang x
Inpari 1.
BAHAN DAN METODE
Materi yang digunakan adalah famili F2 hasil persilangan Cisokan x Ciherang
dan Batang Lembang x Inpari 1. Famili F2 ditanam di Kabupaten Banyumas pada
ketinggian 80 m dpl selama bulan Desember 2015 sampai April 2016. Rancangan yang
digunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap dengan rancangan perlakuan
Augmented Design. Benih di tanam satu lubang satu benih dengan jarak tanam 25 cm x
25 cm. Pemupukan dilakukan menggunakan pupuk NPk dengan dosis 300 kg/ha dan
pupuk urea dengan dosis 100 kg/ha. Pengendalian hama dan penyakit tanaman
dilakukan selama percobaan berlangsung. Variabel yang diamati meliputi tinggi
tanaman, jumlah anakan total, jumlah anakan produktif, umur berbunga, umur panen
dan bobot gabah per malai. Korelasi antara komponen hasil dan hasil dihitung
menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Steel and Torrie (1980).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Korelasi Pada Famili F2 Persilangan Cisokan x Ciherang
Tabel 1 menyajikan nilai korelasi antara komponen hasil dan hasil pada populasi
famili F2 persilangan Cisokan x Ciherang. Bobot gabah per malai diasumsikan sebagai
daya hasil pada penelitian ini.
Tinggi tanaman memiliki korelasi nyata dan positif dengan bobot gabah per
malai. Tinggi tanaman berkorelasi positif dengan bobot gabah per malai artinya
pemilihan genotip dengan daya hasil yang tinggi akan diikuti dengan penambahan
tinggi tanaman. Hal ini dapat merugikan karena tanaman yang terlalu tinggi akan diikuti
dengan kerebahan yang tinggi pula. Namun demikian, nilai korelasi yang rendah
menunjukkan keeratan hubungan yang rendah sehingga diharapkan seleksi terhadap
sifat bobot gabah per malai tidak mempengaruhi tinggi tanaman.
Tabel 1. Nilai korelasi antara komponen hasil dan hasil pada populasi Famili F2
persilangan Cisokan x Ciherang
Peubah
Nilai Korelasi
Tinggi tanaman (cm)

0,11 n

Jumlah anakan total

0,15 n

Jumlah anakan produktif

0,16 n

Umur berbunga (hss)

0,01 tn

Umur panen (hss)

0,01 tn

Keterangan: n = berbeda nyata menurut uji t pada α = 5%, tn = tidak berbeda nyata
menurut uji t pada α = 5%.
Jumlah anakan dan jumlah anakan produktif berkorelasi nyata dan positif
dengan bobot gabah per malai. Penelitian Agustina et al. (2005) dan Riyanto et al.
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(2012) menunjukkan daya hasil memiliki korelasi nyata dan positif dengan jumlah
anakan dan jumlah anakan produktif. Jumlah anakan dan jumlah anakan produktif yang
berkorelasi positif dengan bobot gabah per malai menunjukkan bahwa penambahan
jumlah anakan dan jumlah anakan produktif akan menyebabkan penambahan bobot
gabah per malai. artinya, dalam seleksi genotip hasil persilangan Cisokan x Ciherang
dapat diarahkan pada individu yang memiliki jumlah anakan dan jumlah anakan total
yang tinggi.
Umur berbunga dan umur panen tidak memiliki korelasi dengan bobot gabah per
malai pada famili F2 persilangan Cisokan x Ciherangan. Dengan kata lain, seleksi
terhadap umur berbunga dan umur panen tidak menyebabkan perubahan pada bobot
gabah per malai. Seleksi terhadap sifat yang tidak memiliki keeratan hubungan dapat
dilakukan secara bersama-sama atau terpisah Riyanto et al. (2012). Oleh karena itu,
seleksi terhadap umur berbunga dan umur panen serta bobot gabah per malai dapat
dilakukan secara bersama atau terpisah.
Korelasi Pada Famili F2 Persilangan Batang Lembang x Inpari 1
Nilai korelasi antara komponen hasil dan hasil pada Famili F2 Persilangan
Batang Lembang x Inpari 1 disajikan pada Tabel 2. Tinggi tanaman, jumlah anakan
total, jumlah anakan produktif dan umur berbunga tidak memiliki korelasi dengan bobot
gabah per malai. artinya, seleksi terhadap bobot gabah per malai tidak akan
mempengaruhi Tinggi tanaman, jumlah anakan total, jumlah anakan produktif dan umur
berbunga. Sehingga, seleksi karakter tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama atau
terpisah.
Tabel 2. Nilai korelasi antara komponen hasil dan hasil pada populasi Famili F2
persilangan Batang Lembang x Inpari 1.
Peubah
Nilai Korelasi
Tinggi tanaman (cm)

0,04 tn

Jumlah anakan total

0,04 tn

Jumlah anakan produktif

-0,01 tn

Umur berbunga (hss)

-0,04 tn

Umur panen (hss)

-0,17 n

Keterangan: n = berbeda nyata menurut uji t pada α = 5%, tn = tidak berbeda nyata
menurut uji t pada α = 5%.
Korelasi nyata dan negatif diperoleh pada koreksi umur panen dan bobot gabah
per malai. Artinya, seleksi pada umur genjah akan mengakibatkan bobot gabah per
malai akan turun. Hasil yang sama diperoleh pada penelitian Kibria et al. (2008) bahwa
karakter umur panen berkorelasi negatif dan nyata dengan hasil. Namun demikian, nilai
kriteria nilai korelasinya rendah, sehingga diharapkan seleksi terhadap bobot gabah per
malai yang tinggi tidak akan menyebabkan peningkatan umur panen.
KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini sebagai berikut.
1. Pada Famili F2 persilangan Cisokan x Ciherang tinggi tanaman, jumlah anakan total
dan jumlah anakan produktif berkorelasi dengan bobot gabah per malai. Umur
berbunga dan umur panen tidak berkorelasi dengan karakter bobot gabah per malai.
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2. Pada Famili F2 persilangan Batang Lembang x Inpari 1, tinggi tanaman, jumlah
anakan total, jumlah anakan produktif dan umur berbunga tidak berkorelasi dengan
bobot gabah per malai dan umur panen berkorelasi dengan karakter bobot gabah per
malai.
UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian ini dibiayai melalui Skim Penelitian Hibah Bersaing dari Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Uniervsitas Jenderal Soedirman,
Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Agustina, M., S.H. Sutjahjo, Trikoesoemaningtyas, Y. Jagau. 2005. Pendugaan
parameter genetika karakter agronomik padi gogo pada tanah ultisol melalui
analisis dialel. Hayati, 12 (3).
Dep. Kes. 2005. Jumlah Penderita Diabetes Indonesia Ranking Ke-4 Di Dunia. Berita
Departemen Kesehatan RI. 5 September 2005.
Fitzgerald M. A., S. Rahman, A. P. Resurreccion, J. Concepcion, V. D. Daygon, S. S.
Dipti, K. A. Kabir, B. Klingner, M. K. Morell, A. R. Bird. 2011. Identification
of a Major Genetic Determinant of Glycaemic Index in Rice. Rice, 4: 66–74.
Foster-Powell K.F., Holt SHA, Miller JCB. 2002. International Table of glycemic index
and glycemic load values: 2002. Am J Clin Nutr, 76: 5-56.
IDF. 2013. The IDF Diabetes Atlas: A Summary of the Figures and Key Finding (OnLine). International Diabetes Federation. www.idf.org. di akses tanggal 11
Januari 2013.
Indrasari, S.D., P. Wibowo,
Aan A. Daradjat. 2008a. Kandungan mineral beras
varietas unggul baru. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Padi,
Sukamandi, 23-24 Juli 2008.
___________, E.Y. Purwani, P. Wibow, Jumali. 2008b. Nilai Indeks Glikemik Beras
Beberapa Varietas Padi. Penelitian Pertanian Tanaman Pangan, 27 (3): 127 –
134.
___________. 2009. Beras untuk Penderita Diabetes. Warta Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, 31 (2): 5 – 7.
IRRI. 2012. Annual Report 2011. International Rice Institute (IRRI), Los Banos,
Phillipines.
Kibria, K., M. M. Islam, S. N. Begum. 2008. Screening of Aromatic Rice Lines by
Phenotypic and Molecular Markers. Bangladesh J. Bot., 37(2):141-147.
Miller JB, Pang E, Bramall L. 1992. Rice: a high or low glycemic index food?. Am J
Clin Nutr, 56: 1034-1036.
Riyanto, A., T. Widiatmoko, B. Hartanto. 2012. Korelasi antar Komponen Hasil dan
Hasil Pada Padi Genotip F5 Keturunan Persilangan G39 X Ciherang. Prosiding
Seminar Nasional ”Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal
Berkelanjutan II”, 27-28 Nopember 2012, Purwokerto.
Rozakurniati, G.R. Pratiwi. 2011. Varietas Padi Indeks Glikemik Rendah Untuk
Penderita Diabetes. Sinar Tani, 3436: 12 – 16.
Sembiring, H. 2010. Ketersediaan Inovasi Teknologi Unggulan Dalam Meningkatkan
Produksi Padi Menunjang Swasembada dan Ekspor. Dalam: Suprihatno, B.,
A.A. Daradjat, Satoto, S.E. Baihaki dan Sudir (Ed). Inovasi Teknologi Padi

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

214

Untuk Mempertahankan Swasembada dan Mendorong Ekspor Beras. Prosiding
Seminar Hasil Penelitian Padi 2009, Buku , hal 1-16
Steel, G. D. R., J. H. Torrie. 1980. Principle and Procedures of Statistics. A biometrical
approach. McGraw-Hill Kogakhusa Ltd.
Welsh, J.R. 1933. Fundamental of Plant Genetics and Breeding. John Wiley & Sons,
Inc. Canada.
Widjayanti, E. 2004. Potensi dan prospek pangan fungsional indigenous Indonesia.
Disampaikan pada Seminar Nasional: Pangan Fungsional Indigenous Indonesia:
Potensi, Regulasi, Keamanan, Efikasi, dan Peluang Pasar. Bandung 6-7 Oktober
2004.
Widowati, S. 2007. Pemanfaatan Ekstrak Teh Hijau (Camellia sinensis) Dalam
Pengembangan Beras Fungsional Untuk Penderita Diabetes Mellitus. Disertasi.
Sekolah Pasca-Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
__________, B. A. S. Santosa, A. Budiyanto. 2008. Karakterisasi mutu dan indeks
glikemik beras beramilosa rendah dan tinggi. Dalam B. Suprihatno et al. (Ed).
Prosiding Seminar Apresiasi Hasil Penelitian Padi Menunjang P2BN. Buku 2.
BB Padi. Sukamadi. p.759-773.
__________, B. A. S. Santosa, M. Astawan, Akhyar. 2009. Penurunan Indeks Glikemik
Berbagai Varietas Beras Melalui Proses Pratanak. J. Pascapanen, 6 (1): 1-9.
Zen, S. 1995. Heritabilitas, Korelasi Genotipik dan Fenotipik Karakter Padi Gogo.
Zuriat, 6(1): 25-32.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

215

MUTUBENIH JAGUNG MANADO KUNING BERDASARKAN
UKURAN BENIH
Selvie Tumbelaka1*)
1
Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus Unsrat-Kleak Manado
*
Email: selvie.tumbelaka@yahoo.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari mutu benih jagung Manado Kuning
berdasarkan ukuran benihnya. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap
yang terdiri atas tiga perlakuan ukuran benih, yaitu benih besar (40 g/100 butir), benih
sedang (28 g/100 butir), dan benih kecil (18 g/100 butir). Setiap perlakuan terdiri atas
tiga ulangan.Pengujian dilakukan terhadap daya berkecambah, kecepatan tumbuh,
indeks vigor, tinggi kecambah dan panjang akar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ukuran benih jagung Manado Kuning mempunyai pengaruh yang nyata terhadap
kecepatan berkecambah, tinggi kecambah, dan panjang akar kecambah tetapi tidak
berpengaruh nyata terhadap daya berkecambah dan indeks vigor. Benih berukuran kecil
mempunyai kecepatan berkecambah tertinggi sedangkan setelah umur kecambah 7 hari,
benih besar menunjukkan tinggi kecambah dan panjang akar kecambah terbesar.
Kata Kunci :benih, jagung, kualitas benih, perkecambahan, ukuran benih
ABSTRACT
The objective of this research was to study the seed quality of Manado Kuning maize
based on seed size. Units of the research were arranged by Completely Randomized
Designthat consist of three seed size as the treatment, that are large seed (40 g/100
seeds), medium seed (28 g/100 seeds), and small seed (18 g/100 seeds).Every unit of the
treatmentconsist of three replications. The parameters to be observed were
germination percentage, speed of germination, vigour index, height of seedling and root
length. The result indicated that seed size of Manado Kuning maize has a significant
effect to speed of germination, height of seedling and the root length but not
significantly different to germination percentage and vigour index. Small seed was
good in speed of germination whereas after the seedling was seven days, the large seed
performed the best in height of seedling and root length.
Key words : seed, maize, seed quality, germination, seed size
LATAR BELAKANG
Jagung Manado Kuning merupakan varietas unggul lokal, spesifik dari daerah
Manado, Sulawesi Utara yang telah dilepas sebelum tahun 1945. Jagung ini tergolong
varietas bersari bebas dengan umur panen 105 - 110 hari, biji berwarna kuning dengan
tipe biji mutiara (flint), tidak tahan terhadap bulai (Hermanto, Sadikin, Hikmat, 2009)
dan produktivitas yang rendah yaitu hanya 1-3 t/ha (Anonim, 2013).
Walaupun potensi produktivitas Jagung Manado Kuning relatif rendah
dibandingkan dengan varietas hibrida namun sampai sekarang masih banyak ditanam
petani di Sulawesi Utara.Ada beberapa alasan sehingga jagung ini tetap dibudidayakan,
antara lain yaitu : lebih toleran terhadap naungan, tahan terhadap hama gudang, dan
sebagai pakan yang disukai hewan ternak.Disamping itu, kandungan energi jagung
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Manado Kuning lebih tinggi dibandingkan dengan jagung hibrida. Kandungan energi
jagung Manado Kuning sebesar 264,80 %, sedangkan jagung hibrida hanya 247,48 %
(Langoy, 2012).
Hal ini menunjukkan bahwa jagung Manado Kuning perlu
dipertahankan sebagai plasma nutfah seiring dengan semakin intensifnya penggunaan
jagung sebagai bahan pakan ternak.
Salah satu permasalahan dalam pengembangan jagung Manado Kuning di
daerah ini adalah tidak ada sumber benih bermutu dengan tingkat kemurnian
genetiknya yang terjamin akibat semakin beragamnya varietas jagung yang ditanam
petani. Petani hanya menggunakan benih yang diambil dari hasil panenan.
Benih bermutu merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam
pertanaman untuk mendapatkan hasil yang optimal. Benih bermutu antara lainditandai
dengan daya berkecambah yang tinggi, tumbuh cepat, serempak dan seragam, serta
mempunyai akar primer yang panjang (Rahmawati, 2009).
Ukuran benih memberikan pengaruh terhadap viabilitas dan vigor serta
pertumbuhan tanaman di lapangan.Benih jagung yang terletak pada setiap tongkol
mempunyai ukuran yang tidak seragam, terdiri atas benih berukuranbulat besar yang
biasanya terdapat pada bagian pangkal, bulat kecil pada ujung tongkol dan yang
berukuranpipih besar terdapat pada bagian tengah tongkol. Perbedaan ukuran
bijijagung ini juga mempengaruhi viabilitas benih.Menurut Arief et al. (1997), ukuran
dan bobot benih yang terletak di bagian bawah dan ujung tongkol lebih rendah
dibanding yang terletak di bagian tengah.
Hasil penelitian Saenong (1982)
menunjukkan bahwa benih yang berasal dari biji besar lebih tahan disimpan dan
mempunyai vigor yang lebih baik dibanding benih yang berukuran kecil.Hal ini sejalan
dengan hasil penelitian Hussaini et al. (1984) bahwa ukuran benih jagung yang lebih
besar setelah mengalami penderaan masih mempunyai kemampuan berkecambah dan
vigor yang lebih tinggi dibanding benih yang lebih kecil.Ukuran biji biasanya dikaitkan
dengan kandungan cadangan makanan dan ukuran embrio (Arief dan Saenong, 2004).
Selanjutnya penelitian Saenong et al. (2004) menunjukkan bahwa benih jagung
dengan ukuran biji besar, sedang, dan kecil sebelum disimpan memiliki daya
kecambah yang sama antara benih kecil (ujung tongkol) dengan benih besar (pangkal
tongkol) yaitu 96%, sedangkan benih sedang (tengah tongkol) sebesar 99%. Setelah
mengalami proses penyimpanan pada suhu kamar (280C) dengan kadar air 9-13%
selama empat bulan, daya kecambah benih kecil (ujungtongkol) menurun menjadi
65%, benih sedang (tengah tongkol) menjadi 85%, dan benih besar (pangkaltongkol)
menjadi 78%.
Salah satu permasalahan dalam pengembangan jagung Manado Kuning di
daerah ini adalah tidak ada sumber benih bermutu dengan tingkat kemurnian
genetiknya yang terjamin akibat semakin beragamnya varietas jagung yang ditanam
petani. Petani hanya menggunakan benih yang diambil dari hasil panenan dengan cara
mengambil seluruh biji yang ada pada tongkol tanpa melakukan seleksi dan sortasi
sebelumnya.
Penelitian tentang pengaruh ukuran benih terhadap viabilitas dan vigor benih
jagung yang sudah dilakukan belum seluruhnya memberikan hasil yang sama. Sampai
sejauh ini, informasi tentang mutu benih jagung varietas Manado Kuning berdasarkan
ukuran besar kecilnya benih belum pernah dilaporkan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui mutu benih jagung Manado Kuning berdasarkan ukuran benihnya.
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BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Tanaman Fakultas Pertanian Unsrat
Manado, selama 1(satu) bulan.
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih jagung varietas Manado
Kuning dan pasir, sedangkan alat yang digunakan adalah wadah plastik pengecambah
benih, hand sprayer dan meteran.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan faktor perlakuan
adalah ukuran benih jagung, yang terdiri atas 3 (tiga) taraf: Benih Besar (BB) dengan
bobot benih 40 g/100 butir, Benih Sedang (BS) dengan bobot benih 28 g/100 butir dan
Benih Kecil (BK) dengan bobot benihnya 18 g/100 butir. Setiap perlakuan diulang
sebanyak 4 (empat) kali.
Pelaksanaan Penelitian
Benih diseleksi berdasarkan ukuran besar, sedang dan kecil kemudian ditimbang bobot
100 butir berdasarkan kelompok ukurannya. Setiap satuan percobaan digunakan 25 butir
benih dan dikecambahkan dalam wadah plastik berisi media pasir yang sudah
dilembabkan terlebih dahulu dengan air. Setelah benih ditanam dalam media
perkecambahan sesuai perlakuan, kondisi kelembaban media tetap dipertahankan
optimum selama pengamatan.
Peubah yang Diamati
Peubah yang diamati terdiri atas : Daya Berkecambah (%), Kecepatan Tumbuh (% per
etmal), Indeks Vigor (%), Tinggi kecambah (cm) dan Panjang Akar (cm). Data yang
diperoleh dianalisis dengan sidik ragam dan apabila terdapat pengaruh yang nyata
dilanjutkan denganuji BNT 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Daya Berkecambah (DB)
Hasil pengujian menunjukkan Daya Berkecambah Benih Jagung pada semua
ukuran benih yang digunakan mencapai 100% (Tabel 1).Hal ini menunjukkan bahwa
ukuran benih tidak mempengaruhi kemampuan benih untuk berkecambah.Diduga
disebabkan benih yang digunakan dalam penelitian ini memiliki mutu yang baik, belum
mengalami kemunduran dan benih baru dipanen.
Kecepatan Tumbuh (KcT)
Hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 1. menunjukkan benih berukuran
kecil mempunyai kecepatan tumbuh lebih besar (23.25 %/etmal) dibanding benih
berukuran besar (21.42 %/etmal) dan sedang (22.10 %/etmal). Kecepatan tumbuh
benih merupakan proses reaktivasi benih cepat apabila kondisi lingkungan untuk
tumbuh optimum dan proses metabolisme tidak terhambat (Sadjad et al. 1999).
Menurut Jumini (2006), ada kecenderungan bahwa kecepatan tumbuh benih
menurun dengan bertambahnya ukuran benih. Benih-benih yang besar, relatif
membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berkecambah dibandingkan benih-benih
berukuran kecil. Hal ini sejalan dengan Sutopo (1984), bahwa benih yang berukuran
besar membutuhkan waktu yang lebih lama untuk proses perkecambahan.
Indeks Vigor (IV)
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Indeks Vigor benih setelah pengujian (Tabel 1) menunjukkan tidak terdapat
perbedaan pada semua ukuran benih.Benih berukuran besar, sedang maupun kecil
memiliki kemampuan yang samauntuk berkecambah pada hari ke-5. Hal ini
menunjukkan bahwa pada awal perkecambahan, benih jagung memiliki vigor yang
sama untuk berkecambah dan tidak dipengaruhi oleh ukuran benih.
Tabel 1. Rata-rata Daya Berkecambah, Kecepatan Tumbuh, Indeks Vigor, Tinggi
Kecambah dan Panjang Akar pada Beberapa Ukuran Benih
Peubah yang Diamati
Perlakuan
DB
KcT
IV
TKc
PA
(%)
(%/etmal)
(%)
(cm)
(cm)
B. Besar
100a
21.42b
95a
8.25a
23.37a
B. Sedang
100a
22.10b
100a
7.78b
18.57b
B. Kecil
100a
23.25a
100a
5.70c
19.14b
Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda
tidak nyata pada uji BNT 5%
Tinggi Kecambah (TKc)
Hasil pengujian menunjukkan pertumbuhan kecambah berbeda nyata pada
semua ukuran benih yang digunakan. Benih yang berukuran besar mempunyai tinggi
kecambah terbesar yaitu8.25 cm dan tinggi kecambah terendah terdapat pada benih
berukuran kecil yaitu 5.70 cm (Tabel 1). Hal ini berkaitan dengan kandungan cadangan
makanan dalam benih besar lebih banyak dibanding benih berukuran sedang dan kecil
(Rahmawati dan Saenong, 2010). Daya berkecambah benih berukuran besar, sedang
dan kecil tidak berbeda namun dalam pertumbuhan kecambah selanjutnya dipengaruhi
oleh cadangan makanan dalam benih itu sendiri.
Panjang Akar (PA)
Hasil pengujian pada Tabel 1 menunjukkan panjang akar kecambah padabenih
berukuran besar berbeda nyata dengan benih berukuran sedang dan kecil. Panjang akar
tertinggi terdapat pada benih berukuran besar yaitu 23.37 cm dan panjang akar terendah
terdapat pada benih berukuran sedang (18.57 cm) dan tidak berbeda nyata dengan benih
berukuran kecil (19.14 cm).
Sama halnya dengan pertumbuhan tinggi kecambah, maka pertumbuhan akar
kecambah juga dipengaruhi oleh cadangan makanan dalam benih. Benih berukuran
besar mempunyai cadangan makanan lebih besar dibandingkan benih kecil, sehingga
untuk proses pertumbuhankecambahnya benih besar memiliki lebih banyak energi yang
dapat menyokong pertumbuhan hipokotil dan pemanjangan akar.
KESIMPULAN
Benih jagung Manado Kuning berukuran besar memiliki daya berkecambah dan
indeks vigor yang sama dengan benih sedang dan kecil, namun pertumbuhan
kecambahnya (tinggi kecambah dan panjang akar) lebih baik dibanding benih sedang
dan kecil. Benih jagung berukuran kecil memiliki kecepatan tumbuh lebih besar
dibanding benih berukuran besar dan sedang.
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ANALISIS LINTAS KOMPONEN UMUR MASAK BEBERAPA GENOTIPE
KEDELAI TAHAN KARAT DAUN GENERASI F5
Path Analysis Components of Ripe Age A Few Soybean Genotypes Resistance Leaf Rust
Generation F5
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ABSTRAK
Peningkatan produksi kedelai dapat dilakukan dengan menggunakan varietas unggul tahan
penyakit, berproduksi tinggi dan berumur genjah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk
mengetahui genotipe kedelai yang berumur genjah dan mengetahui sifat agronomis yang
paling berpengaruh terhadap umur masak polong tanaman. Sifat-sifat agronomi meliputi
umur berbunga, tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah polong per-tanaman, jumlah buku
subur dan berat 100 biji per- tanaman. Percobaan ini dilakukan di Lahan Percobaan
Politeknik Negeri Jember. Percobaan disusun mengggunakan RAK (Rancangan Acak
Kelompok) diulang 3 kali, setiap ulangan terdiri dari 4 tetua (Dering, Rajabasa, Polije-2,
polije-3), 7 hasil persilangan (P2P3, P3R, P3D, P3P2, RD, P2R, P2D) dengan 2
pembanding (Malabar dan Ringgit). Jika terdapat hasil yang berbeda nyata maka dilakukan
uji lanjut Scott- Knott. Setelah itu dilakukan analisis korelasi genotipik yang dilanjutkan
dengan analisis lintas untuk mengetahui hubungan langsung dan tidak langsung sifat-sifat
agronomi terhadap umur masak polong kedelai. Hasil uji lanjut Scott-Knott menunjukkan
bahwa kedelai yang memiliki umur masak genjah terdapat pada tetua Rajabasa dan berbeda
tidak nyata terhadap tetua Polije-2, persilangan genotipe Polije-2 x Rajabasa, Polije-2 x
Dering, Polije-3 x Rajabasa, Polije-3 x Polije-2 serta pembanding umur genjah Malabar yaitu
79,67 hari setelah tanam, 87,33 hari setelah tanam, 86 hari setelah tanam, 86 hari setelah
tanam, 86 hari setelah tanam, 84,33 hari setelah tanam dan 83,67 hari setelah tanam. Hasil
analisis lintas menunjukkan bahwa sifat agronomi yang dapat dijadikan kriteria seleksi untuk
umur masak polong yaitu pengaruh langsung jumlah buku subur melalu pengaruh tidak
langsung tinggi tanaman dan jumlah polong.
Kata kunci : Kedelai, Sifat Agronomi, Umur Masak, Analisis Lintas
ABSTRACT
The increase in soybean production can be done by using high yielding varieties of
disease resistant, high yielding and early duration. The purpose of this study is to
determine the early duration soybean genotypes and determine agronomic trait that
most influence on plant pod ripe age. Agronomic traits including age flowering, plant
height, number of branches, number of pods per plant, number of fertile nodes and
weight of 100 seeds Per-plant. The experiment was conducted at the Experimental
Farm Polytechnic of Jember. The experiment was arranged mengggunakan RAK
(Random Group) is repeated three times, each replication consisted of four elders (Ring,
Rajabasa, Polije-2, polije-3), 7 of crossbred (P2P3, P3R, P3D, P3P2, RD, P2R, P2D )
with 2 comparators (Malabar and Ringgit). If there is a significantly different results
then do a further test of Scott-Knott. After genotypic correlation analysis was
performed, followed by path-analysis to determine the relationship of direct and
indirect agronomic traits of the soybean pod ripe age. Further test results Scott-Knott
showed that soy has a ripe age of early maturing contained in Rajabasa elders and no
significant effect on elders Polije-2, a cross-Polije genotypes 2 x Rajabasa, Polije-2 x
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Ring, Polije-3 x Rajabasa, Polije- 3 x Polije-2 and comparative Malabar early maturity
is 79.67 days after planting, 87.33 days after planting, 86 days after planting, 86 days
after planting, 86 days after planting, 84.33 and 83.67 days after planting days after
planting. The results of the analysis indicate that cross agronomic traits that can be used
as selection criteria for age ripe pods that directly influence the number of fertile nodes
through the indirect effect of plant height and number of pods.
Keywords : Soybean, Agronomic Traits, Ripe Age, Path Analysis
PENDAHULUAN
Tanaman kedelai pada dasarnya dapat tumbuh dengan baik dan meghasilkan
produksi yang optimal pada kondisi lingkungan yang menguntungkan. Di sisi lain,
konsumen saat ini tidak hanya menyukai kedelai dengan daya hasil yang tinggi dan
berukuran biji besar tetapi juga kedelai yang berumur genjah. Preferensi terhadap kedelai
yang memiliki umur genjah lebih tinggi daripada kedelai yang berumur dalam karena
dapat meningkatkan indeks pertanaman. Penemuan varietas unggul baru yang salah
satunya berumur super genjah akan sangat membantu petani dalam mengisi pola tanam
padi-padi-palawija. Contoh pola penanaman dengan adanya varietas super genjah,
misalnya apabila di akhir musim hujan setelah panen padi, dapat dilakukan penanaman
kedelai dengan pola tanam olah tanah, maka sisa musim hujan sesudah panen padi
musim tanam ke-2, masih bisa dimanfaatkan untuk penanaman kedelai, sehingga dengan
hal ini diharapkan produksi kedelai nasional akan dapat ditingkatkan (Arwin et al., 2012).
Peningkatan produksi kedelai tidak hanya dengan menggunakan varietas unggul
berproduksi tinggi dan berumur genjah, tetapi perlu juga mempertimbangkan lokasi. Di
Indonesia, areal penanaman memiliki kondisi lingkungan yang beragam, sehingga perlu
penanaman pada kondisi lingkungan yang menguntungkan agar mendapatkan hasil
optimal. Namun, apabila kondisi lingkungan kurang menguntungkan, maka akan
menyebabkan timbulnya penghambatan pertumbuhan dan memungkinkan timbul dan
berkembangnya penyakit pada tanaman, salah satunya yaitu munculnya penyakit karat
daun yang disebabkan oleh Phakopsora pachyrhizi. Sumartini (2010) menyatakan
bahwa penyakit karat termasuk penyakit yang perkembangannya sangat cepat. Spora yang
dapat terbawa oleh angin, air maupun serangga menyebabkan penyakit dapat menyebar
ke segala arah dan terlebih didukung dengan cuaca yang sesuai sepanjang tahun,
sehingga hal ini dapat menyebabkan kehilangan hasil. Besarnya kehilangan hasil
bergantung dari ketahanan setiap tanaman terhadap adanya penyakit karat daun. Menurut
Suryanto (2010), penyakit karat daun menyerang pertanaman kedelai pada umur 30-40
hari setelah tanam dan dapat menurunkan hasil produksi sebesar 20%-80%.
Olehkarena itu, diperlukan varietas yang tahan terhadap penyakit karat daun dan dengan
analisis lintas. Korelasi genotipik menurut Singh dan Chaudhary (1979) dapat
diduga dengan rumus:
rg (X1 X2) =
Keterangan :
rg (X1 X2) = Korelasi genotipe antara sifat X1 dan X2 Covg. X1 X2
Peragam genotipe antara sifat X1 dan X2
σ
2
= Ragam genotipe sifat X1
g(X1)
= Ragam genotipe sifat X2
σ g2X )
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berumur genjah. Penanaman varietas kedelai berumur genjah merupakan salah satu
mekanisme ketahanan untuk meminimalisir perkembangan penyakit karat daun karena masa
pengisian polong lebih pendek.
Varietas kedelai yang tahan terhadap karat daun dan berumur genjah dapat diperoleh
seorang pemulia dengan melakukan persilangan antar genotipe yang diharapkan dan diuji
melalui metode seleksi pedigree. Menurut Hartatik (2007) metode pedigree merupakan
metode yang telah banyak dipergunakan pada seleksi tanaman menyerbuk sendiri dan telah
banyak menunjukkan hasil yang superior dengan kombinasi gen untuk karakter yang
diinginkan pada generasi berikutnya. Hal ini dikarenakan, seleksi pedigree lebih banyak
ditangani oleh manusia, sehingga mulai generasi F2 sampai generasi F8 sudah diseleksi oleh
peneliti.
Program seleksi sangat memerlukan keterangan mengenai hubungan antar sifat tanaman
untuk mengetahui sifat-sifat yang dapat dijadikan petunjuk seleksi bagi umur masak
polong yang lebih cepat. Dasar program seleksi dilakukan secara statistik yaitu dengan
menggunakan analisis korelasi, tetapi koefisien korelasi hanya akan menjelaskan mengenai
keeratan hubungan antar karakter, sehingga perlu adanya lanjutan untuk mengetahui
karakter yang memiliki hubungan langsung terhadap umur masak. Miftahorrachman (2010)
mengungkapkan bahwa koefisien korelasi genotipik dan fenotipik menjelaskan mengenai
hubungan antara dua atau lebih karakter Analisis lintas berdasarkan persamaan simultan
digunakan
rumus sebagai berikut (Singh and Chaudhary, 1979):
rx1
rx
y2
yrx3
yA

=

rx1x
rx
1 2x
1rx3x
1

rx1x
rx
2 2x
2rx3x
2B

rx1x
rx
3 2x
3rx3x
3

px1
px
y 2
ypx3
yC

atau A = B.C. Berdasarkan persamaan tersebut, nilai C (pengaruh langsung) dapat
dihitung menggunakan rumus sebagi berikut:
C = B-1A
Keterangan:
B
(matrik korelasi antar variabel bebas),
-1 (matrik invers B),B
Namun demikian, koefisien korelasi akan menjadi tidak efektif apabila jumlah
variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen utama meningkat, akibatnya
jumlah variabel yang saling memiliki ketergantungan juga meningkat. Kondisi ini tidak
menunjukkan penyebab dan pengaruh hubungan antar karakter, akibatnya karakter
independen yang paling berpengaruh langsung terhadap umur masak tidak diketahui,
sehingga untuk menjawab hal tersebut, dalam penelitian ini dilakukan analisis lintas.
Analisis lintas digunakan untuk mengetahui karakter dari sifat-sifat agronomi tanaman yang
memiliki hubungan langsung dan tidak langsung terhadap umur masak polong yang
kemudian dapat digunakan sebagai informasi seleksi untuk memperoleh tanaman kedelai
generasi F5 yang memiliki umur genjah.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di lahan Percobaan Politeknik Negeri Jember. Penelitian
dilaksanakan pada bulan Desember 2015 hingga April 2016. Bahan yang digunakan dalam
percobaan ini terdiri dari, 7 genotipe biji F5 yang terseleksi dari tanaman F4 yaitu genotipe:
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P2P3: Polije2 x Polije3, RD: Rajabasa x Ringgit, P3R:Polije 3 x Rajabasa, P2R: Polije2 x
Rajabasa, P3D: Polije3 x Dering, P2D: Polije2 x Dering, P3P2: Polije3 x Polije2; 4 tetua
yaitu POLIJE-2 (P2), POLIJE-3(P3), Rajabasa (R) dan Dering-1 (D); 1 varietas pembanding
yang mempunyai sifat rentan terhadap penyakit karat daun yaitu Varietas Ringgit (Ri) serta;
1 varietas sebagai pembanding umur pendek yaitu Varietas Malabar (M).
Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok diulang 3 kali setiap ulangan
terdiri dari 13 unit percobaan (7 genotipe hasil persilangan, 4 genotipe tetua, 2 genotipe
pembanding tahan karat dan umur genjah). Ukuran tiap petak 200 cm x 100 cm dengan
jarak antar petak 50 cm dan jarak tanam 40 cm x 20cm. Apabila Apabila terdapat hasil
yang berbeda nyata atau berbeda sangat nyata maka dilakukan uji Scott-Knott.
Analisis lintas digunakan untuk asosiasi karakter kuantitatif dengan menggunakan analisis
korelasi genotipik dan dilanjutkan (matrik koefisien lintas yang menunjukkan pengaruh
langsung setiap variabel bebas yang telah dibakukan terhadap variabel tak bebas),
A(matrik koefisien korelasi antara variabel bebas Xi (i=1,2,....p) dengan variabel tak bebas Y)

Setelah menghitung nilai pengaruh langsung (C), maka ada kemungkinan untuk
mendapatkan nilai sisa (R). Pengaruh sisa (Residu) terhadap Y (Pry) dihitung
dengan persamaan:
Pry = (1 (PiY x Rij) })1/2
i=1
Singh dan Chaundary (1979) menyatakan bahwa di dalam menarik kesimpulan
hasil analisis lintas perlu memperhatikan hal- hal sebagai berikut:
a) Jika korelasi antara peubah hampir sama dengan pengaruh langsungnya, maka
korelasi tersebut menjelaskan hubungan yang sebenarnya dan seleksi langsung
melalui peubah tersebut akan efektif.
b) Jika korelasi posistif tetapi pengaruh langsungnya negatif, maka pengaruh tidak
langsunglah yang menyebabkan korelasi tersebut. Di dalam hal ini peubah
yang membawa pengaruh tidak langsung menjadi peubah yang harus
diperhatikan lebih lanjut.
c) Jika koefisien korelasi negatif tetapi pengaruh langsung positif dan besar
nilainya maka dalam hal ini model seleksi harus dilakukan dengan pembatasan
yang benar. Pembatasan ini diperlukan untuk menghilangkan pengaruh peubah
tidak langsung yang diinginkan dengan maksud untuk membuat pengaruh
langsung lebih berguna.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis ragam beberapa sifat agronomi
Analisis ragam adalah suatu metode analisis data pada suatu percobaan. Analisis ragam
sering digunakan sebagai salah satu cara untuk menarik kesimpulan ragam yang terjadi
pada suatu objek, misalnya dalam percobaan-percobaan bidang pertanian, peternakan dan lain
sebagainya (Nurhasanah, 2012). Rangkuman koefisien keragaman dan F-Hitung pada
beberapa sifat agronomi disajikan pada Tabel 1
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Tabel 1. Rangkuman KK dan F-hitung dari sifat
Sifat yang Diamati

KK

F-Hitung

No
1

Umur Berbunga (X1) hari

1,54%

2

Tinggi Tanaman (X2) cm

9,09%

3

Jumlah Cabang (X3)

4

Jumlah Polong (X4)

11,59%

Jumlah Buku Subur (X5)

7,35%

6

Berat 100 Biji/Tanaman (X6)

6,42%

Umur Masak Polong (X7) hari

5,22%

g

*

6,56%

5
8

9.766*
*

4,679*
1,419ns
5,850*

*
*

5,452*
16,730**
3,752*

*

Keterangan: (ns) berbeda tidak nyata; (*) berbeda nyata ; (**) berbeda sangat nyata
Hasil nilai koefisien keragaman yang berbeda-beda tersebut menunjukkan derajat
keakuratan data setiap sifat agronomi, tetapi tidak ada patokan nilai koefisien keragaman
yang dianggap baik karena koefisien keragaman sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa sifat-sifat agronomi beberapa genotipe kedelai
yang diteliti memiliki penampilan yang berbeda sangat nyata. Tetapi, terdapat satu sifat
agronomi yang menunjukkan berbeda tidak nyata yaitu pada jumlah cabang.
Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa terdapat keragaman penampilan sifat-sifat agronomi
dari genotipe kedelai yang diamati. Menurut Hartatik (2007) tingginya keragaman tanaman
memberikan sumbangan yang sangat besar bagi keberhasilan suatu program pemuliaan
tanaman.

Hasil uji scott-knott sifat-sifat agronomi tanaman kedelai
Percobaan menggunakan uji Duncan memiliki kelemahan ketika menggunakan
perlakuan yang banyak karena tidak mampu menghasilkan informasi spesifik dan akan
kesulitan dalam menginterpretasikan hasil uji tersebut. Hal ini dikarenakan prosedur pengujian
dilakukan secara parsial terhadap setiap perlakuan, sehingga diperoleh hasil pengujian yang
sangat banyak (Ismail, 2009). Oleh karena itu, untuk uji lanjut hasil yang berbeda nyata dan
berbeda sangat nyata dilakukan uji Scott-Knott. Perhitungan hasil uji Scott-Knott terdapat
pada Tabel 2.
Hasil uji Scott-Knott menunjukkan bahwa genotipe yang berbeda akan menunjukkan
penampilan yang berbeda pula setelah berinteraksi dengan lingkungan tertentu. Menurut
Sumardi (2014), perbedaan sifat genetik akan menyebabkan terjadinya perbedaan tanggap
berbagai varietas terhadap berbagai kondisi lingkungan, sehingga hasil yang ditunjukkan
berbeda. Selain itu, tanaman akan mengalami perubahan fisiologis dan morfologis
menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, sehingga varietas yang berbeda akan
menunjukkan pertumbuhan dan hasil yang berbeda walaupun ditanam pada kondisi
lingkungan yang sama. Sifat unggul suatu genotipe dapat diketahui dari interaksi antar sifat
agronomi yang saling berkaitan dalam menampilkan fenotipenya. Tanaman yang
berpenampilan baik menurut Arwin et al., (2012) dicirikan dengan tanaman yang kokoh dan
batang kuat, polong banyak, tanaman tumbuh sehat dan bagus serta tahan serangan
penyakit.
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Tabel 2. Hasil uji scott-knott sifat agronomi tanaman kedelai
Genotip
R

X1
38.00

b

X2
80.73

b

X4
59.63

b

X5
13.23

b

X6
10.25

a

X7
79.67

b

D

37.00

c

67.88

b

57.84

b

12.00

b

9.16

b

91.33

a

P2

36.00

c

68.62

b

57.05

b

12.00

b

9.29

b

87.33

b

P3

36.33

c

92.18

a

59.92

b

13.13

b

8.59

b

98.67

a

RD

39.00

a

85.32

a

67.90

a

14.67

a

7.51

c

92.67

a

P2R

36.67

c

75.50

b

57.97

b

12.77

b

9.13

b

86.00

b

P2D

37.33

c

75.12

b

55.63

b

12.13

b

8.91

b

86.00

b

P2P3

36.67

c

71.78

b

55.93

b

12.43

b

8.89

b

88.67

b

P3R

36.33

c

69.00

b

64.68

a

13.90

a

8.97

b

86.00

b

P3D

38.00

b

89.77

a

68.18

a

14.90

a

8.75

b

93.67

a

P3P2

36.67

c

73.08

b

55.23

b

11.93

b

9.55

b

84.33

b

Ri

39.33

a

92.22

a

72.40

a

16.13

a

5.31

d

93.67

a

M

37.33

c

77.85

b

58.89

b

12.87

b

10.96

a

83.67

b

Analisis korelasi
Analisis korelasi antara sifat-sifat agronomi ini digunakan untuk menyatakan ada atau
tidaknya hubungan antara varibel X dengan variabel Y. Tingkat hubungan korelasi dapat
dilihat berdasarkan interval nilai, dimana 0,8-1,00 sangat kuat, 0,6-0,79 kuat, 0,4-0,59 cukup
kuat, 0,2-0,39 rendah dan 0,00-0,19 sangat rendah (Akdon dan Riduwan, 2009). Nilai korelasi
genotipik sifat agronomi terhadap umur masak polong ditunjukkan oleh Tabel 3.

Tabel 3. Nilai korelasi genotipik sifat agronomi terhadap umur masak polong
r(x1x2)
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

X1
1.000
0.651**
0.626**
0.884**
0.897**
-0.599ns
0.288ns

X2

X3

X4

1.000
0.937**
0.827**
0.895**
-0.561ns
0.817**

1.000
0.488**
0.516**
0.187ns
0.595**

1.000
1.000**
-0.833ns
0.708**

X5

1.000
-0.835ns
0.715**

X6

X7

1.000
-0.757ns

1.000

Keterangan: (ns) berbeda tidak nyata; (*) berbeda nyata; (**) berbeda sangat nyata
Umur masak polong berkorelasi positif sangat nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah
cabang, jumlah polong, dan jumlah buku subur yang berarti dengan penambahan umur masak
polong yang semakin dalam maka jumlah tanaman akan mengalami penambahan tinggi diikuti
dengan penambahan jumlah cabang, jumlah buku subur dan jumlah polong yang semakin
banyak. Hapsari dan Adie (2010) di dalam hasil penelitiannya diketahui bahwa semakin
panjang umur tanaman akan diikuti oleh penambahan tinggi tanaman, jumlah cabang, dan
jumlah polong isi tanaman, sehingga akan meningkatkan hasil kedelai. Umur masak polong
juga berkorelasi positif tetapi berbeda tidak nyata pada umur berbunga, artinya umur masak
polong memiliki kuat hubungan yang rendah terhadap umur berbunga. Namun, umur masak
polong berkorelasi negatif berbeda tidak nyata dengan berat 100 biji per tanaman yang berarti
semakin dalam umur masak polong maka berat 100 biji per tanaman akan semakin rendah.
Hal ini dikarenakan dengan umur tanaman yang semakin dalam, maka tanaman akan
mengalami penambahan tinggi, sehingga hasil fotosintat banyak digunakan untuk
penamabahan tinggi dan hasil fotosintat ke polong akan semakin sedikit.

Analisis lintas
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Diagram lintas digunakan untuk mengetahui interaksi antara satu sifat dengan sifat
yang lain. Hasil analisis lintas ini akan diketahui besarnya nilai pengaruh langsung maupun
pengaruh tidak langsung karena masing-masing sifat yang dikorelasikan dengan umur masak
polong dapat diurai menjadi pengaruh langsung dan tidak langsung. Besarnya pengaruh
langsung dan pengaruh tidak langsung akan memberikan kemudahan dalam hal efektif atau
tidaknya hasil seleksi sifat agronomi terhadap umur masak polong. Hasil analisis lintas
dijelaskan melalui gambar diagram lintas sebagai berikut:

Gambar 1. Diagram Lintas Sifat Agronomi Tanaman Kedelai
Besarnya pengaruh langsung maupun
dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.

tidak

langsung

yang dilakukan

Tabel 4. Pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan korelasi sifat agronomi terhadap
umur masak polong (Y) subur sebesar
Variabel

X1

X2

X3

X4

X5

X6

r(XiY)

X1

-1.507

0.362

-0.226

0.407

1.614

-0.362

0.288

X2

-0.981

0.557

-0.410

0.381

1.610

-0.339

0.817

X3

-0.943

0.633

-0.361

0.225

0.928

0.113

0.595

X4

-1.332

0.460

-0.176

0.460

1.799

-0.504

0.708

X5

-1.352

0.498

-0.186

0.460

1.799

-0.505

0.715

0.903
-0.312
-0.068
-0.383
-1.502
: Umur Berbunga
X4
: Jumlah Polong
X5
: Tinggi Tanaman
: Jumlah Buku Subur
X6
: Jumlah Cabang
: Berat 100 Biji/Tanaman

0.605

-0.757

X6
X1
X2
X3

Keterangan: Nilai pada diagonal dan bergaris bawah : Pengaruh Langsung
Nilai selain diagonal bergaris bawah
Tabel 5. Rangkuman Korelasi terhadap Umur Masak Polong (rxy), Pengaruh
Langsung terhadap Umur Masak Polong (Pxy) dan Sumbangan Total
Sifat-sifat Agronomi terhadap Umur Masak Polong
No Sifat-Sifat Agronomi
rxiy Pxiy Sumbangan
Total
1
0.28 -0.434
Umur Berbunga (X1)
2
0.81
0.55
0.455
Tinggi
Tanaman
(X
)
2
8
1.50
hari
3
0.59
-0.215
Jumlah
Cabang (X3)
7
cm
77
4
0.70
0.46 0.326
Jumlah Polong (X4)
5
0.36
5
Jumlah Buku Subur
0.71
1.287
8
0
11.79
6
Berat
-5
0.60
-0.458
9
(X5) 100
0.75 5
Biji/Tanaman Jumlah
(X6) g
0.961
Sisa
0.039
7
Pry
(P2ry)
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Tabel 5. menunjukkan bahwa sumbangan total tertinggi terhadap umur
masak penuh ada pada jumlah buku 1,287. Sifat ini juga memiliki nilai korelasi dan
pengaruh langsung positif, dengan nilai yang paling besar diantara yang lain yaitu 0,715
dan 1,799, sehingga jumlah buku subur sangat efektif digunakan untuk seleksi. Sifat
tinggi tanaman dan juga jumlah polong sama-sama memiliki korelasi dan pengaruh
langsung yang positif serta memiliki nilai sumbangan total positif namun bernilai kecil
yaitu 0,455 dan 0,326. Hal ini berarti sifat tinggi tanaman dan jumlah polong dapat
digunakan untuk seleksi tidak langsung terhadap umur masak polong walaupun
pengaruhnya lebih kecil
Tabel 4. menunjukkan bahwa tinggi tanaman, jumlah polong dan jumlah buku
subur memiliki nilai korelasi positif terhadap umur masak polong dan pengaruh
langsung bernilai positif. Hal ini berarti sifat-sifat agronomi tesebut menjelaskan
hubungan yang sebenarnya dan seleksi umur masak polong melalui tinggi tanaman,
jumlah polong dan jumlah buku subur tersebut akan lebih efektif. Asadi et al. (2004)
di dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pada tanaman kedelai, tinggi
tanaman erat kaitannya dengan umur tanaman. Umur tanaman yang semakin lama,
menyebabkan tanaman semakin tinggi yang menandakan semakin banyak fotosintat
yang diproduksi, sehingga jumlah buku subur menjadi banyak karena jumlah polong
yang semakin banyak pula.
Sifat agronomi umur berbunga dan jumlah cabang memiliki nilai korelasi positif
terhadap umur masak polong sebesar 0,288 dan 0,595 tetapi pengaruh langsungnya
bernilai negatif sebesar -1,507 dan -0,361. Jadi, dapat diketahui bahwa umur berbunga
dan jumlah cabang kurang efektif apabila dijadikan sebagai petunjuk seleksi umur
masak polong, tetapi perlu diperhatikan lebih lanjut dalam seleksi mengenai
pengaruh tidak langsungnya yaitu sifat agronomi jumlah buku subur.
Sifat agronomi yang memiliki nilai pengaruh langsung positif dan nilai korelasi
negatif terdapat pada sifat agronomi berat 100 biji per tanaman. Berat 100 biji per
tanaman ini memiliki korelasi negatif terhadap umur masak polong sebesar -0,757 dan
pengaruh langsung positif sebesar 0,605. Seleksi umur masak polong melalui berat 100
biji per tanaman maka perlu dilakukan pembatasan. Pembatasan ini dilakukan dengan
membatasi pengaruh-pengaruh tidak langsung agar pengaruh langsungnya lebih
berguna dibandingkan jumlah buku subur. Singh and Chaundary (1979), di dalam
menarik kesimpulan analisis lintas apabila pengaruh langsung suatu karakter positif
dan korelasi antar peubah positif, maka seleksi langsung melalui sifat tersebut efektif
dilakukan.
Jumlah nilai sumbangan total dari uji analisis lintas sifat-sifat agronomi
terhadap umur masak penuh dapat menjelaskan besarnya nilai residu atau sisa. Nilai
sisa atau residu yang diperoleh yaitu
. Nilai sisa tersebut menjelaskan bahwa
umur masak polong tidak hanya dipengaruhi oleh pengaruh langsung dan tidak
langsung dari sifat-sifat agronomi tetapi juga faktor lain yang tidak dapat dijelaskan
menggunakan uji analisis lintas, misalnya faktor lingkungan seperti iklim, suhu, curah
hujan, dan lain sebagainya. Pengaruh sisa inilah yang menyebabkan nilai sumbangan
total dari sifat-sifat agronomi terhadap umur masak polong berkurang. Menurut
Junaedi (2011) semakin rendah nilai sisa atau residu, maka informasi yang
didapatkan semakin baik karena sebagian besar pengaruh langsung dan tak langsung
terhadap umur masak polong dapat dijelaskan dengan sifat yang telah diamati.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil percobaan dan pembahasan yang telah dilakukan dapat
diambil kesimpulan, antara lain:
1. Hasil penelitian genotipe yang berumur genjah ditunjukkan oleh umur masak
polong terpendek yang terdapat pada tetua Rajabasa dan berbeda tidak nyata
terhadap tetua Polije-2, persilangan genotipe Polije-2 dan Rajabasa, Polije-2dan
Dering, Polije-3 dan Rajabasa, Polije-3 dan Polije-2 serta pembanding umur
genjah Malabar dengan interval hari setelah tanam masing-masing 79,67 hari
setelah tanam, 87,33 hari setelah tanam, 86 hari setelah tanam, 86 hari setelah
tanam, 86 hari setelah tanam, 84,33 hari setelah tanam dan 83,67 hari setelah
tanam.
2. Sifat agronomi yang dapat dipertimbangkan untuk seleksi langsung terhadap
umur masak polong pada beberapa genotipe kedelai generasi F5 berdasarkan
analisis lintas yaitu jumlah buku subur melalui pengaruh tidak langsung tinggi
tanaman dan jumlah polong.
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(THE IMPROVEMENT OF YIELD AND STAY-GREEN OF CORN TROUGHT
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Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kemajuan seleksi tandem dan independent
culling level selama tiga siklus di lahan kering dan mengetahui rerata daya hasil dan
stay-green (brangkasan segar) populasi hasil seleksi dibanding dengan populasi awal
dan varietas unggul Lamuru. Percobaan dirancang dengan rancangan acak kelompok 3
ulangan (blok) di lahan kering Lombok Utara. Data dianalisa dengan analisis sidik
ragam pada taraf nyata 5 persen. Rata-rata kemajuan seleksi per siklus setiap cara,
diperoleh dari koefisien regresi hasil pengamatan antara karakter dengan siklus seleksi
(populasi). Rerata perlakuan, diuji lanjut dengan BNT0,05. Hasil penelitian
menunjukkan, bahwa kemajuan seleksi per siklus kedua cara hingga siklus ketiga untuk
daya hasil dan brangkasan segar bersifat linear yang nyata. Besarnya kemajuan seleksi
per siklus daya hasil secara tandem dan independent culling level berturut-turut 2,19 dan
2,74 g/tan; sedangkan untuk brangkasan segar sebesar 6,86 dan 13,77 g/tan. Rerata daya
hasil dan berat brangkasan segar, populasi hasil seleksi siklus ketiga kedua cara lebih
besar dibanding populasi awal. Daya hasil Ci.3 lebih besar; namun Ct.3 sama dengan
varietas Lamuru.
Kata kunci: Daya hasil, independent culling level , kemajuan seleksi, seleksi tandem dan
tanaman jagung
Abstract
The objective of this research was to determine the progress of tandem and independent
culling level selections until the three cycles on dry land and determine the mean grain
yield and stay - green of selected plant populations compared with the base population
and Lamuru superior variety. The experiment was designed using randomized block
design with 3 replicates in North Lombok dry land. The observed data were analyzed
using analysis of variance and LSD at the 5 percent significance level. The average of
selection progress per cycle each way was obtained from the regression coefficient
between the observed characters and the selection cycle (population).The results of the
research showed that the progress of selection per cycle until the third cycle for yield
(dry grain seed weight) and fresh biomass for both ways were significant linear. The
selection progress of yield potential for tandem selection and independent culling level
were 2,19 dan 2,74 g/tan respectivelly. The selection progress of biomass weight were
6,86 dan 13,77 g/tan for tandem selection and independent culling level. Mean of yield
potential and fresh biomass weight for two ways were higher base population.. Yield
Ci.3 higher; but Ct.3 as the same for Lamuru variety.
Key words: Yield, independent culling level , genetic gain, tandem selection and Ccrn
*). Dibiayai dengan dana PNBP Universitas Mataram tahun anggaran 2016.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

230

LATAR BELAKANG
Lahan kering di Nusa Tenggara Barat sekitar 70 persen dari seluruh luas NTB
dengan bulan basah sekitar 3-4 bulan. Pemanfaatan lahan tersebut baru sekitar 31 persen
untuk pertanian (Bappeda NTB. 2013) dan sisanya berpeluang untuk pengembangan
tanaman jagung melalui program ekstensifikasi. Pemerintah NTB telah berupaya
meningkatkan produksi jagung dan pendapatan petani di lahan kering, melalui program
PIJAR (sapi, jagung dan rumput laut) (Pemda NTB, 2008) dan dilanjutkan dengan
program Pajale sejak tahun 2015. Penggunaan varietas unggul jagung merupakan salah
satu unsur dalam program tersebut. Karakteristik varietas unggul jagung untuk lahan
kering, yaitu tahan terhadap cekaman kekeringan, umur genjah (≤ 90 hari) dan hasilnya
tinggi. Guna memenuhi akan pakan ternak, maka varietas tersebut hendaknya bersifat
stay-green. Varietas unggul yang tahan terhadap kekeringan dapat berupa komposit,
sintetik maupun hibrida (Mejaya, et al., 2010).
Balitjas Maros telah melepas beberapa varietas jagung bersari bebas dan sebagian
direkomendasikan untuk lahan kering, seperti varietas Lamuru, Arjuna, Gumarang dan
Sukmaraga. Varietas-varietas unggul bersari bebas tersebut telah diuji di lahan kering
di NTB dan hasilnya tinggi (4-5 t/ha) (Sutresna et al., 2008). Sudika et al. (2005),
memperoleh kemajuan seleksi massa hingga siklus kedua untuk seleksi secara tidak
langsung (dengan pengendalian penyerbukan) lebih besar daripada kemajuan seleksi
secara langsung terhadap daya hasil; keduanya bersifat linier tidak nyata. Hasil seleksi
tersebut adalah populasi C2.1 dengan umur genjah dan daunnya masih hijau pada saat
panen (bersifat stay green) serta hasilnya stabil di lahan kering. Oleh karena itu,
keunggulan pada C2.1 (umur genjah dan bersifat stay green) telah digabung melalui
hibridisasi dengan varietas unggul komposit (Gumarang, Lamuru dan Sukmaraga)
untuk mendapatkan populasi awal (Sudika et al., 2011) dan dilanjutkan dengan seleksi
massa secara tandem dan independent culling level selama tiga siklus; namun kemajuan
seleksi belum diketahui (Soemeinaboedhy et al., 2013). Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kemajuan seleksi tandem dan seleksi independent culling
level yang telah dilaksanakan selama tiga siklus terhadap daya hasil dan stray-green
(brangkasan segar) dan mengetahui rerata populasi hasil seleksi dibanding dengan
populasi awal dan varietas unggul Lamuru.
BAHAN DAN METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode eksperimental dengan
percobaan di lapang. Rancangan yang digunakan dalam pengujian hasil seleksi hingga
siklus ketiga adalah rancangan acak lengkap kelompok dengan 3 ulangan.
Perlakuannya, C0, Ct.1, Ct.2, Ct.3, Ci.1, Ci.2, Ci.3 dan Varietas unggul Lamuru.
Petak percobaan diolah tanahnya terlebih dahulu dengan membajak dan
menggaru satu kali, kemudian dibuat blok-blok sebanyak 3 blok. Ukuran setiap blok
adalah 4 x 28 m dengan jarak antar blok 1 m. Setiap populasi (perlakuan) pada setiap
blok, ditanam 4 baris dan masing-masing baris memuat 25 tanaman, sehingga satu
perlakuan terdapat maksimal 100 tanaman per blok. Jarak tanam yang digunakan adalah
20 x 70 cm. Pemeliharaan tanaman selanjutnya meliputi pengairan, penyiangan dan
pembumbunan serta pengendalian hama/penyakit. Pengairan dilakukan dengan cara
dileb, yakni sehari sebelum tanam, umur 14 hari, 28 hari, 42 hari dan 54 hari setelah
tanam. Penyiangan dan pembumbunan dilakukan satu kali yaitu pada umur 21 hari
setelah tanam. Pengendalian hama menggunakan Furadan 3 G yang diberikan pada
lubang tanam pada saat tanam. Pengendalian penyakit bulai pada tanaman jagung
menggunakan Saromyl 35 SD yang diberikan sebagai seed treatment. Pengendalian
hama dan penyakit berikutnya tidak dilakukan karena tidak ada serangan hama dan
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penyakit di pertanaman. Panen dilakukan apabila tanaman telah menunjukkan kriteria
panen, yakni kelobot dan rambut tongkol telah kering, biji telah keras.
Peubah yang diamati meliputi umur keluar malai, umur keluar rambut tongkol,
selisih keluar rambut tongkol dengan keluar malai, tinggi tanaman, jumlah daun, umur
panen, bobot tongkol kering panen per tanaman, panjang tongkol, diameter tongkol,
bobot biji kering pipil per tanaman, bobot 1.000 butir biji dan bobot brangkasan segar.
Data hasil pengamatan dianalisa dengan analisis sidik ragam pada taraf nyata 5 %.
Rerata populasi, diuji dengan uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf nyata 5 %.
Besarnya kemajuan seleksi setiap cara, diperoleh dari koefisien regresi linear antara
sifat yang diamati dengan siklus seleksi (Little dan Hills, 1972) dengan rumus sebagai
berikut:
r* = {-3(Y0.) -1(Y1.) + 1(Y2.)+ 3 (Y3.)} / 20 r
dengan r* = koefisien regresi linear = kemajuan seleksi per siklus masing-masing cara; r
= jumlah ulangan (blok); Y0. , Y1., Y2. dan Y3., berturut-turut merupakan jumlah
seluruh blok populasi awal, siklus ke-1, siklus ke-2 dan populasi siklus ke-3.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemajuan Seleksi
Seleksi massa secara tandem dan seleksi independen culling level (ICL),
dilakukan untuk memperbaiki daya hasil dan brangkasan segar (sifat stay-green). Daya
hasil diperbaiki melalui melalui bobot tongkol kering panen; sedang brangkasan segar
diperbaiki secara langsung dengan memilih tanaman yang memiliki bobot tertinggi
sebanyak 5 persen. Guna memberikan gambaran kemajuan seleksi yang telah
dilakukan selama tiga siklus seleksi, maka telah dilakukan pengujian hasil seleksi di
lahan kering. Rerata kemajuan seleksi massa per siklus untuk masing-masing cara
disajikan pada Tabel 1; sedangkan besarnya ragam genetik (σ2G), ragam fenotip (σ2P)
dan heritabilitas arti luas disajikan pada Tabel 2.
Pada Tabel 1 terlihat bahwa, daya hasil (bobot biji kering pipil per tanaman )
dan bobot brangkasan segar per tanaman untuk kedua cara seleksi massa (seleksi
tandem dan ICL) memiliki kemajuan seleksi bersifat linear yang nyata. Kemajuan
seleksi untuk daya hasil kedua cara tersebut hampir sama, yaitu 2.19 dan 2.74 g per
tanaman per siklus; namun untuk brangkasan segar cara ICL dua kali lebih tinggi
dibanding cara tandem, yaitu 13.77 dan 6.86 g per tanaman per siklus. Hal ini dapat
terjadi karena seleksi tandem untuk brangkasan segar hanya dilakukan satu siklus,
yakni siklus ketiga; sedang seleksi ICL brangkasan segar diperbaiki setiap siklus
(selama tiga siklus). Kemajuan seleksi yang nyata untuk kedua sifat tersebut,
menunjukkan adanya peningkatan frekuensi gen dan frekuensi genotipe yang tinggi
akibat seleksi (Soemartono et al.,1992).
Kemajuan seleksi bersifat linear nyata untuk kedua sifat tersebut dapat
disebabkan oleh heritabilitas dan variabilitas genetik tinggi. Berdasarkan Tabel 2,
bahwa nilai heritabilitas arti luas seluruh sifat yang diamati bervariasi rendah hingga
tinggi. Heritabilitas merupakan besarnya variasi fenotip yang disebabkan oleh variasi
genetik. Menurut Stanfield (1985). heritabilitas dapat digolongkan atas tiga. yaitu
tergolong rendah (0.00-20.00 %). sedang (20.10 – 50.00 % dan tergolong tinggi (>50.00
%). Heritabilitas arti luas daya hasil sebesar 64.39 persen dan bobot brangkasan segar.
75.75 persen; keduanya tertolong tinggi. Demikian pula untuk sifat yang digunakan
sebagai kriteria seleksi dalam perbaikan daya hasil. yakni bobot tongkol kering panen.
memiliki heritabilitas tergolong tinggi sebesar 92.09 persen. Hal ini dapat menyebabkan
kemajuan seleksi kedua sifat tersebut besar.
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Tabel 1. Kemajuan seleksi massa per siklus hingga siklus ketiga seluruh sifat yang
diamati untuk cara tandem dan independent culling level (ICL)
No Sifat-sifat yang diamati
Kemajuan seleksi per siklus
Tandem
ICL
1
Umur keluar malai (hari)
-0.52 s
-0.55 s
2
Umur keluar rambut tongkol (hari)
-0.37 ns
-0.47 s
3
Selisih keluar rambut tongkol dengan keluar 0.15 s
0.08 ns
malai (hari)
4
Tinggi tanaman (cm)
-0.27 ns
-1.35 ns
5
Jumlah daun per tanaman (helai)
-0.11 ns
-0.11 ns
6
Umur panen (hari)
-0.42 s
-0.47 s
7
Panjang tongkol (cm)
0.06 ns
0.17 ns
8
Diameter tongkol (cm)
0.08 s
0.09 s
9
Bobot tongkol kering panen per tanaman (g)
3.92 s
7.63 s
10 Bobot biji kering pipil per tanaman (g)
2.19 s
2.74 s
11 Bobot 1.000 butir biji (g)
2.68 ns
2.69 ns
12 Bobot brangkasan segar per tanaman (g)
6.86 s
13.77 s
Keterangan: ns. bersifat linear tidak nyata dan s. bersifat linear yang nyata pada taraf 5
persen.
Tabel 2. Varian genotip (σ2G). varian fenotip (σ2P). heritabilitas arti luas (H2) dan
koefisien keragaman genetik (KKG) seluruh sifat yang diamati
No Sifat-sifat yang diamati
1
Umur keluar malai (hari)
2
Umur keluar rambut tongkol
(hari)
3
Selisih keluar rambut tongkol
dengan keluar malai (hari)
4
Tinggi tanaman (cm)
5
Jumlah daun per tanaman (helai)
6
Umur panen (hari)
7
Panjang tongkol (cm)
8
Diameter tongkol (cm)
9
Bobot tongkol kering panen per
tanaman (g)
10 Bobot biji kering pipil per
tanaman (g)
11 Bobot 1.000 butir biji (g)
12 Bobot brangkasan segar per
tanaman (g)

σ2 G
1.55
0.89

σ2 P
2.94
2.16

H2 (%)
52.60
40.97

KKG (%)
3.08
2.21

0.05

0.39

13.83

10.56

23.78
0.08
0.87
0.16
0.03
258.77

197.10
0.32
1.87
0.72
0.04
280.98

12.06
25.23
46.19
21.45
72.66
92.09

2.56
2.41
1.18
3.41
4.12
13.50

44.82

64.59

64.39

9.22

19.28
718.13

129.05
948.00

14.94
75.75

1.55
10.14

Selain itu, kemajuan seleksi bersifat linear yang nyata pada daya hasil dan
bobot brangkasan segar, disebabkan pula oleh variabilitas genetik sifat tersebut tinggi.
Pada Tabel 2 terlihat, koefisien keragamana genetik (KKG) terendah sebesar 1.18
persen dan tertinggi 13.50 persen. Apabila dibuat katagori rendah, sedang dan tinggi,
maka kisaran nilai rendah, 1.18 – 5.35; sedang, 5.36 – 9.52 dan tergolong tinggi > 9.52
persen. Berdasarkan hal tersebut, bobot tongkol kering panen, daya hasil dan bobot
brangkasan segar terolong tinggi. Adanya variabilitas genetik tinggi, maka sangat
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mudah untuk mendapatkan tanaman yang memiliki perbedaan bobot tongkol kering
panen dan bobot brangkasan segar. Menurut Hallauer dan Miranda (1982), Chaudhar y
(1984) dan Nasrullah (1994), bahwa keberhasilan seleksi selain ditentukan oleh
heritabilitas juga oleh variabilitas genetik. Kemajuan seleksi sifat-sifat lain yang tidak
digunakan sebagai sifat yang diseleksi/diperbaiki, merupakan seleksi ikutan (correlated
response); yang besar kecilnya sangat tergantung dari korelasinya dengan sifat-sifat
yang diseleksi (Basuki, 2005). Hubungan antara daya hasil dengan siklus seleksi dapat
dilahat pada Gambar 1 dan untuk bobot brangkasan segar, disajikan pada Gambar 2.

Daya hasil (g/tan)

Tandem
ICL

POPULASI

Gambar 1. Grafik hubungan daya hasil (bobot biji kering pipil per plot) dengan
macam populasi (siklus seleksi).
Pada Gambar 1 terlihat, bahwa kenaikan daya hasil secara tandem siklus
pertama lebih rendah dibanding secara ICL; namun pada siklus kedua dan ketiga
kenaikannya hampir sama.
Bobot brangkasan
segar (g/tan)

Tandem
ICL

POPULASI

Gambar 2. Grafik hubungan regresi linear antara bobot brangkasan segar per tanaman
dengan populasi (siklus seleksi).
Pada Gambar 2, nampak kenaikan bobot brangkasan segar antar siklus pertama
dan kedua seleksi ICL lebih tinggi dibanding secara tendem; namun siklus ketiga
memiliki kemiringan sama.
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Perubahan Rerata Akibat Seleksi
Seleksi dapat menyebabkan perubahan rerata populasi akibat peningkatan
frekuensi gen dan genotip yang berkenan sekaligus mengurangi frekuensi gen dan
genotip yang tidak berkenan. Pada Tabel 3 terlihat, bahwa seleksi massa yang dilakukan
secara tandem dan independent culling level selama tiga siklus menyebabkan daya hasil
lebih tinggi dibanding populasi awal. Demikian pula untuk brangkasan segar, kedua
cara seleksi tersebut menyebabkan brangkasan lebih tinggi. Kedua sifat tersebut untuk
populasi hasil seleksi ICL siklus ketiga lebih tinggi dibanding varietas unggul Lamuru.
Hal ini dapat terjadi karena perubahan frekuensi gen dan genotipe besar akibat seleksi.
Varietas Lamuru memiliki brangkasan segar lebih tinggi dibanding dengan populasi
hasil seleksi, karena jumlah daun hijau lebih banyak dan diameter batang lebih besar.
Daya hasil populasi awal (C0) sebesar 64.49 g per tanaman dan daya hasil seleksi
tandem siklus ketiga (Ct.3), 79.03 dan secara ICL (Ci.3) sebesar 82.74 g per tanaman.
Varietas unggul Lamuru, daya hasilnya sebesar 74.39 g per tanaman. Gambaran rerata
daya hasil setiap dapat dilihat pada Gambar 3.
Daya hasil
(g/tan)

Tandem
ICL

Populasi

Gambar 3. Histogram daya hasil (g) setiap populasi.
Tabel 3. Rerata seluruh sifat yang diamati untuk setiap populasi tanaman jagung
No. Populasi
Karakter yang diamati *)
1
2
3
4
5
6
1
Co
43.58 a
45.17 a
1.58 a
193.71
12.21 a 81.33 a
2
Ct.1
40.17 b
41.92 b
1.75 a
184.26
12.25 a 79.33 b
3
Ct.2
39.50 b
42.08 b
2.58 a
192.68
11.58 a 79.00 b
4
Ct.3
40.33 b
42.67 b
2.33 a
189.09
11.71 a 78.67 b
5
Ci.1
39.75 b
42.25 b
2.50 a
192.18
11.58 a 78.33 b
6
Ci.2
39.75 b
42.33 b
2.58 a
197.01
12.25 a 78.67 b
7
Ci.3
39.92 b
42.00 b
2.08 a
183.07
11.25 b 78.00 b
8
Lamuru
49.33 c
53.33 c
4.00 b
210.24
13.83 c 86.33 c
BNT0.05
1.97
1.97
1.00
0.80
1.65
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Lanjutan
No. Populasi
7
11.54
10.66
11.15
11.77
11.23
12.07
12.39
12.54

8
3.80
4.08
4.18
4.32
4.06
4.18
4.33
4.61

9
10
11
12
1
Co
103.79a
64.49 a 273.43a 214.65 a
2
Ct.1
106.13a
65.92 a 272.70a 223.60 a
3
Ct.2
114.50a
66.06 a 277.30a 233.80 a
4
Ct.3
127.13b
79.03 b 289.73a 256.98 b
5
Ci.1
110.42a
74.90 b 274.43a 233.19 a
6
Ci.2
120.67a
74.97 b 277.90a 266.21 b
7
Ci.3
151.21bc 82.74 c 290.20a 295.42 bc
8
Lamuru
159.40c
74.39 b 251.93b 305.57 c
BNT0.05
17.45
8.77
17.12
31.31
Keterangan: 1. Umur keluar malai (hari); 2. umur keluar rambut tongkol (hari); 3.
selisih keluar rambut tongkol dengan malai (ASI) (hari); 4. tinggi tanaman
(cm); 5. jumlah daun per tanaman (helai); 6. umur panen (hari); 7. panjang
tongkol (cm); 8. diameter tongkol (cm); 9. bobot tongkol kering panen per
tanaman (g);10. bobot biji kering pipil per tanaman (g); 11. bobot 1.000 butir
biji (g);12. Bobot brangkasan segar per tanaman; *) angka-angka pada kolom
sama diikuti huruf sama tidak berbeda nyata dengan uji BNT0.05.
Pada Gambar 3 terlihat semakin banyak siklus seleksi, maka daya hasil semakin
tinggi baik pada seleksi secara tandem maupun secara ICL; namun pada siklus pertama
kenaikan daya hasil akibat secara ICL lebih tinggi dibanding tandem.
Bobot brangkasan
segar (g/tan)

Tandem
ICL

Gambar 4. Histogram Populasi
bobot brangkasan segar per tanaman (g) setiap populasi.
Pada Gambar 4 nampak. bahwa populasi hasil seleksi siklus ketiga secara
tandem dan ICL memiliki bobot brangkasan segar lebih tinggi dibanding populasi awal;
namun dengan varietas Lamuru, hanya populasi hasil seleksi secara ICL sama dan
secara tandem lebih kecil. Hal ini dapat terjadi karena sifat tersebut hanya diseleksi satu
siklus, yakni siklus ketiga; sedang secara ICL, sifat tersebut diseleksi setiap siklus.
Menurut Moentono (1985). bahwa perbaikan genetik hanya dapat dicapai apabila
dilakukan seleksi beberapa siklus.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dan saran yang dikemukakan, sebagai berikut:
1. Kemajuan seleksi massa per siklus secara tandem independent culling level hingga
siklus ketiga untuk daya hasil dan bobot brangkasan segar bersifat linear yang nyata.
Besarnya kemajuan seleksi per siklus daya hasil secara tandem dan independent
culling level berturut-turut 2,19 dan 2,74 g/tan; sedangkan untuk brangkasan segar
sebesar 6,86 dan 13,77 g/tan.
2. Rerata daya hasil dan bobot brangkasan segar, populasi hasil seleksi siklus ketiga
kedua cara lebih besar dibanding populasi awal; namun dengan varietas Lamuru,
hanya populasi hasil ICL lebih tinggi. Rerata bobot brangkasan segar C0 sebesar
64,49 g/tan (4,606 t/ha); Ct.3, 79,03 g/tan (5,645 t/ha) dan Ci.3, 82,74 g/tan (5,910
t/ha dan varietas Lamuru sebesar 74,39 g/tan (5,314 t/ha).
3. Seleksi massa secara tandem dan secara independent culling level, dapat dilanjutkan
dengan menggunakan populasi hasil seleksi siklus ketiga masing-masing cara
tersebut agar diperoleh daya hasil dan brangkasan segar yang lebih tinggi.
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KERAGAAN KOMPONEN HASIL DAN HASIL 14 GENOTIPE TOMAT
(Solanum lycopersicum L.) DI EMPAT LINGKUNGAN DATARAN RENDAH

Performance of Yield Components and Yield of 14 Tomato Genotypes
(Solanum lycopersicum L.) in Four Lowlands Environments.
Suprayanti Martia Dewi,. Sobir,. M. Syukur
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi keragaan hasil 14 genotipe tomat
di empat lokasi yaitu Purwakarta, Lombok, Tajur dan Leuwikopo. Percobaan di tiap
lokasi menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) dengan tiga
ulangan dimana ulangan tersarang dalam lokasi. Analisis data menggunakan analisis
ragam per lokasi, analisis ragam gabungan dan korelasi hasil dengan komponen hasil.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat interaksi genotipe dan lingkungan yang berbeda
nyata untuk karakter diameter batang dan sangat nyata untuk karakter bobot buah
pertanaman, ukuran buah, diameter buah, tinggi tanaman, panjang daun, waktu
berbunga, waktu panen, jumlah buah per tanaman dan bobot buah pertanaman.
Genotipe dengan produktivitas di atas 1000 g tanaman–1 berdasarkan rata–rata genotipe
di semua lokasi adalah IPBT43, IPBT64 dan IPBT78 dengan produktivitas mencapai
21.54, 22.97 dan 22.71 ton ha–1. IPBT3, IPBT30, IPBT33 dan IPBT53 memiliki waktu
berbunga tercepat di antara genotipe lainnya. IPBT3, IPBT8, IPBT30, IPBT33, IPBT43
dan IPBT53 memiliki umur panen tercepat di antara genotipe lainnya. Panjang buah
tertinggi adalah IPBT78 dan Ratna. Diameter buah tertinggi adalah IPBT78 dan Intan.
Jumlah buah pertanaman tertinggi adalah IPBT33, IPBT3 dan IPBT53. Karakter tebal
daging buah di masing–masing lokasi berkorelasi positif terhadap bobot buah per
tanaman tomat sehingga baik digunakan sebagai karakter seleksi genotipe unggul
dataran rendah.
Kata kunci : keragaan hasil, tomat, multilokasi
ABSTRACT
This study aimed to obtain information variability results 14 tomato genotypes grown at four
locations. The experiments were conducted at four locations, namely Purwakarta, Lombok,
Tajur and Leuwikopo. Experiments at each location using Randomized Complete Block Design
(RCBD) with three replications which replicates nested within location. Analysis of the data
using analysis of variance per location, the combined analysis of variance and correlation of
results with the results of the componen .The results showed the interaction of genotype and
environment were significantly different to the character observations stem diameter and very
real to the character of planting fruit weight, fruit size, fruit diameter, plant height, leaf length,
flowering time, harvest time, the number of fruits per plant and the weight of the fruit crop.
Genotypes that have productivity above 1000 g plant-1 based on the average genotypes in all
locations were IPBT43, IPBT64 and IPBT78, and the productivity of each genotype reaches 21,4,
22.97 and 22.71 tons ha-1. IPBT3, IPBT30, IPBT33 and IPBT53 had the fastest time of flowering
among the other genotypes. IPBT3, IPBT8, IPBT30, IPBT33, IPBT43 and IPBT53 have the fastest
harvesting time among the other genotypes. The highest fruit length produced by IPBT78 and
Ratna. The highest fruit diameter produced by IPBT78 and Intan. The highest number of fruits
per plant produced by IPBT33, IPBT3 and IPBT53. Character thick pieces of meat at each site
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was positively correlated to the weight of fruit per plant tomatoes so that both characters are
used as the selection of superior genotypes lowlands
Keywords : yield performance, tomato, multilocation

LATAR BELAKANG
Tomat merupakan salah satu komoditas hortikultura penting yang hampir selalu
dibutuhkan oleh konsumen rumah tangga. Di Indonesia sendiri tomat telah lama
diusahakan oleh petani sebagai usahatani komersial. Namun data BPS (2013)
menunjukkan produksi tomat nasional mengalami penurunan produktivitas dari 16.65
ton ha–1 menjadi 15.84 ton ha–1 pada tahun 2012 sehingga terjadi penurunan produksi
nasional.
Budidaya tanaman tomat umumnya dilakukan di dataran tinggi. Namun,
belakangan ini areal penanaman tomat dataran tinggi terbatas karena terjadi persaingan
penanaman komoditas pertanian lain dan banyaknya daerah konservasi yang terletak di
dataran tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan areal tanam tomat ke daerah
dataran menengah dan rendah. Di dataran rendah produktivitas tomat hanya berkisar 6
ton ha–1, tidak setinggi produktivitas tomat dataran tinggi yang mampu mencapai 26.6
ton ha–1 (Purwati 2007).
Penurunan produksi ini disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan varietas
unggul di tingkat petani, sehingga masih banyak petani tomat yang menanam varietas
lokal dengan mutu benih yang rendah disamping kendala kultur teknis (cara penanaman
dan pemeliharaan) yang kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan peran pemuliaan
tanaman dalam merakit varietas tomat dataran rendah yang menghasilkan produksi dan
mutu kualitas tomat yang baik. Pemuliaan tanaman bertujuan untuk memperbaiki
karakter tanaman sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan memanfaatkan potensi
genetik dan interaksi genotipe dengan lingkungan.
Ketersediaan suatu varietas yang sesuai dengan lingkungan setempat dan
memiliki potensi hasil yang tinggi adalah faktor langsung yang mempengaruhi daya
hasil dan kemampuan varietas beradaptasi. Oleh karena itu, sebelum pelepasan varietas
unggul, pemahaman tentang interaksi genotipe dengan lingkungan diperlukan untuk
proses identifikasi genotipe unggul itu sendiri. Umumnya cara yang dilakukan untuk
mengetahui keragaan genotipe unggul adalah dengan menguji genotipe–genotipe
unggul tersebut di beberapa lokasi tumbuh sehingga kemudian akan didapatkan
informasi ada tidaknya interaksi genotipe dengan lingkungan (GxE) yang terjadi
(Ambarwati dan Yudoyono 2003). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
keragaan komponen hasil dan hasil 14 genotipe tomat yang ditanam di empat lokasi
dataran rendah.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di empat lokasi, yaitu Purwakarta, Lombok, Tajur dan
Leuwikopo dari bulan April 2012 hingga Agustus 2013. Materi genetik yang akan
digunakan adalah 14 genotipe tomat koleksi Bagian Genetika dan Pemuliaan Tanaman
Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB dan nomor–nomor lokal yang telah
digalurkan (Tabel 2).
Tabel 1. Daftar genotipe tomat yang digunakan dalam penelitian
No. Genotipe
Nama Genotipe
Asal
1
IPBT3
G1–K
Koleksi IPB
2
IPBT8
4974
Koleksi IPB
3
IPBT30
Apel Belgia Intermediate
Koleksi IPB
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

IPBT33
IPBT34
IPBT43
IPBT53
IPBT57
IPBT60
IPBT64
IPBT78
Karina
Ratna
Intan

SSH9
SSH 10
M4–HH
Bogor
Medan 4
Kediri1
Papua 2
Maros 6
Karina
Ratna
Intan

Koleksi IPB
Koleksi IPB
Koleksi IPB
Koleksi IPB
Pasar Bawah Medan
Kediri
Papua
Maros
Pt. Benih Citra Asia
Panah Merah
Balitsa Lembang

Kegiatan diawali dengan penyemaian benih. Percobaan dilakukan dengan
menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) dengan faktor tunggal
yaitu genotipe menggunakan 3 ulangan, sehingga terdapat 42 satuan percobaan. Setiap
satuan percobaan terdiri atas 20 tanaman. Jarak tanam yang akan digunakan adalah 50
cm x 50 cm (double row). Pupuk dasar yang akan diaplikasikan meliputi pupuk
kandang sapi 20 ton ha–1, NPK (16: 16: 16) 4 ton ha–1, serta dolomite 2 ton ha–1
diberikan pada 5 hari sebelum tanam. Setelah itu bedengan ditutup dengan mulsa plastik
hitam perak yang kemudian dilubangi dan dipancangkan label sesuai perlakuan.
Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setelah bibit tomat ditanam antara lain:
penyiraman, pengajiran, pemupukan, penyiangan gulma dan pengendalian hama dan
penyakit.
Pengamatan
Pengamatan dilakukan pada 10 tanaman contoh dari setiap satuan percobaan.
Peubah yang diamati mengacu pada pedoman penyusunan deskripsi varietas
hortikultura (Direktorat Perbenihan Hortikultura, 2011), yaitu sebagai berikut:
1. Ukuran daun. Daun yang diamati adalah daun yang berada pada sepertiga bagian
tengah, saat fase vegetatif.
a. Panjang daun (mm)
b. Lebar daun (mm)
2. Umur mulai berbunga (HST), diamati ketika 50% populasi tanaman berbunga.
3. Tinggi tanaman (cm), diukur dari permukaan tanah sampai permukaan daun
tertinggi dengan tanpa meluruskan tanaman saat mulai panen pertama.
4. Diamater batang (mm), diukur pada 10 cm dari permukaan tanah saat mulai panen
pertama.
5. Umur mulai panen (HST), diamati ketika 50% populasi tanaman berbuah.
6. Bobot per buah per tanaman contoh (g). Buah yang digunakan adalah buah pada
panen kedua atau ketiga.
7. Jumlah buah per tanaman.
8. Bobot buah per tanaman (g). Panen dilakukan seminggu dua kali hingga 8 minggu.
9. Diameter buah (mm), diukur pada bagian buah terbesar.
10. Tebal daging buah (mm). Pengamatan dilakukan terhadap 10 buah per ulangan.
Buah yang digunakan adalah buah pada panen kedua atau ketiga.
Analisis Data
Perbedaan antar genotipe diuji menggunakan uji F pada taraf nyata 5%, bila terdapat
perbedaan yang nyata maka untuk mengetahui genotipe yang berpenampilan lebih baik
diantara genotipe lain maka akan diuji lanjut menggunakan Beda Nyata Jujur (BNJ).
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Tabel 2. Sidik ragam tiap lokasi berdasarkan Singh dan Chaudhary (1979)
Sumber
db
Jumlah
Kuadrat Tengah
Nilai F
Keragaman
Kuadrat
Ulangan
r –1
JK 3
M3=JK3/(r – 1)
M3/M1
Genotipe
g –1
JK 2
M2=JK2/(g – 1)
M2/M1
Galat
(r– 1)(g – 1) JK 1
M1=JK1/(r – 1)(g –1 )
Keterangan : r = jumlah ulangan; g= jumlah genotipe; JK3 = jumlah kuadrat ulangan;
JK2 = jumlah kuadrat genotipe; JK1 = jumlah kuadrat galat; M3 = kuadrat
tengah ulangan; M2 = kuadrat tengah genotipe; M1 = kuadrat tengah galat.
Tabel 3. Sidik Ragam Gabungan dari Empat Lokasi Pengujian Genotipe Tomat di Satu
Musim yang Berbeda (Syukur et al. 2012).
Sumber Keragaman db
Kuadrat Tengah
F Hitung
Lokasi (L)
(l–1)
M5
M5/M4
Ulangan/L
(l(r–1)
M4
–
Genotipe (G)
(g–1)
M3
M3/M1
GxL
(g–1)(l–1)
M2
M2/M1
Galat
l(r–1)(g–1)
M1
–
Keterangan : l =jumlah lokasi, r=jumlah ulangan, m =musim, g =jumlah genotipe

HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan 14 Genotipe Tomat di Dataran Rendah
Keragaan tanaman tomat menjadi indikator penting untuk menilai genotipe tersebut
berdaya hasil tinggi di dataran rendah (Saputra 2014). Rekapitulasi uji F pada semua
peubah yang diamati disajikan pada Tabel 5. Berdasarkan uji Barlet, data mempunyai
ragam homogen untuk semua lokasi uji sebesar 0.38 (p= 0.38) sehingga dapat
dilanjutkan ke analisis ragam gabungan. Hasil analisis ragam gabungan dapat dilihat
bahwa genotipe, lokasi dan interaksi genotipe dan lokasi memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap bobot buah per tanaman.
Tabel 4. Rekapitulasi F–hitung lokasi, genotipe, interaksi GxE dan koefisien keragaman
Peubah
Fhitung
Koefisien
Kuantitaif
Lokasi
Genotipe
GXE
Keragaman (%)
Karakter vegetatif
**
**
9.84
Panjang daun
**
**
**
11.64
Lebar daun
tn
**
**
11.90
Tinggi tanaman
**
Karakter generatif
**
**
**
11.37
Diameter batang
**
**
**
7.11
Waktu berbunga
**
**
**
5.02
Waktu panen
**
**
**
25.67
Bobot per buah
**
**
*
7.91
Diameter buah
**
**
Tebal daging buah
tn
16.54
**
**
**
30.35
Jumlah buah per tanaman
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**
**
**
Bobot buah per tanaman
Keterangan: *=: nyata; ** = sangat nyata; tn = tidak berbeda nyata

29.24

Faktor genotipe dan faktor lokasi berpengaruh sangat nyata pada uji Fhitung untuk
karakter bobot per buah, ukuran buah, diameter buah, tebal daging buah, tinggi
tanaman, panjang daun, lebar daun, diameter batang, waktu berbunga, waktu panen,
jumlah buah per tanaman dan bobot buah per tanaman. Faktor lokasi yang sangat nyata
menunjukkan kondisi lingkungan dari masing–masing lokasi pengujian yang
memberikan pengaruh yang sangat berbeda. Faktor interaksi GxE berpengaruh nyata
untuk karakter diameter batang dan sangat nyata untuk karakter bobot per buah, ukuran
buah, panjang buah, tinggi tanaman, panjang daun, diameter batang, waktu berbunga,
waktu panen, jumlah buah per tanaman, dan bobot buah per tanaman. Selain itu,
interaksi GxE tidak berpengaruh nyata untuk karakter tebal daging buah dan lebar daun.
Koefisien keragaman semua karakter pengamatan berkisar dari 5.02% pada waktu
panen hingga 30.35% pada jumlah buah per tanaman. Tingginya koefisien keragaman
ini menurut Kusumah (2010) diduga karena terdapat perbedaan lokasi dan respon
tanaman.
Pengamatan Vegetatif
Pengamatan yang dilakukan pada saat vegetatif meliputi pengamatan panjang dan lebar
daun serta tinggi tanaman. Gardner et al. (1991) menyatakan bahwa bagian tanaman
yang memberikan konstribusi paling banyak terhadap pertumbuhan dan perkembangan
tanaman adalah daun. Saputra (2014) menyebutkan tinggi tanaman, panjang serta lebar
daun merupakan karakter vegetatif yang penting dalam proses fotosintesis. Semakin
panjang dan lebar daun maka semakin luas pula permukaan daun sehingga mampu
meningkatkan proses fotosintesis.
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Tabel 5. rata-rata karakter vegetatif 14 genotipe tomat pada 4 lingkungan
No. genotipe
Panjang daun
Lebar daun
Tinggi tanaman
IPBT3
23.63g
19.17e
87.27abcde
1
2

IPBT8

25.86defg

21.96cde

76.61de

3

IPBT30

26.03defg

20.74de

75.67e

4

IPBT33

25.53efg

20.68de

86.13abcde

5

IPBT34

29.08cde

20.02e

92.79abc

6

IPBT43

28.75cdef

20.21e

85.47abcde

7

IPBT53

24.77fg

19.98e

83.02bcde

8

IPBT57

30.99abc

24.65bc

75.02e

9

IPBT60

28.96cde

24.26bcd

90.94abcd

10

IPBT64

33.59ab

24.68bc

98.35a

11

IPBT78

32.44abc

26.21ab

78.92cde

12

Karina

26.52defg

21.49cde

81.13cde

13

Ratna

34.71a

28.70a

97.11ab

29.69bcd
24.32bcd
80.54cde
14 Intan
Keterangan : angka yang diikuti huruf kecil yang sama pada kolom yang sama dan
angka yang diikuti huruf kapital yang sama pada baris yang sama artinya
tidak berbeda nyata berdasarkan uji lanjut BNJ dengan taraf 5%
Pengamatan panjang daun di semua lokasi menunjukkan terdapat beda nyata
diantara genotipe yang diuji. Ratna, IPBT78, IPBT64 memiliki rata–rata panjang daun
yang paling tinggi di semua lokasi. IPBT3, IPBT8, IPBT30, IPBT33, IPBT53 dan
karina memiliki panjang daun terpendek diantara semua genotipe yang diuji (Tabel 5).
Pengamatan lebar daun menunjukkan tidak terdapat perbedaan lebar yang signifikan
antar genotipe yang diamati disemua lokasi (Tabel 5). Saputra (2014) menyebutkan
informasi tentang panjang dan lebar daun ini penting untuk diketahui untuk
menunjukkan kebutuhan ruang tumbuh tanaman sehingga antar tanaman tidak saling
tumpang tindih dalam memanfaatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis yang
lebih optimal. Genotipe tomat dengan ukuran yang tidak terlalu besar yang dibutuhkan
untuk menghindari penggunaan ruang yang tidak efisien. Karakter vegetatif panjang dan
lebar daun menunjukkan Ranta dan IPBT78 membutuhkan ruang tumbuh yang cukup
yang besar dibandingkan dengan genotipe lainnya.
Informasi karakter vegetatif tinggi tanaman sangat penting untuk diketahui, agar
penanaman genotipe satu dengan lainnya dapat diatur sehingga tidak saling menaungi
dan proses fotosintesis yang terjadi menjadi optimal. Rata–rata tinggi tanaman genotipe
yang diuji berkisar antara 75.67 – 98.35 cm tanaman–1. IPBT33, IPBT34, IPBT43,
IPBT64 dan Ratna memiliki tinggi tanaman yang paling tinggi diantara genotipe yang
diuji (Tabel 5). Subhan (1989) menyatakan perbedaan tinggi tanaman dipengaruhi oleh
faktor genetik masing–masing galur/nomor dan lingkungan antara lain intensitas
cahaya, temperatur, dan ketersediaan unsur hara. Tanaman dengan tinggi sedang akan
memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang optimum (Yamaguchi 1997).
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Pengamatan Generatif
Pengamatan yang dilakukan pada masa generatif adalah pengamatan yang
dilakukan setelah 50% tanaman mulai berbunga, pengamatan karakter generatif
meliputi diameter batang, waktu berbunga, waktu panen, bobot buah per tanaman,
panjang buah, diameter buah, tebal daging buah, jumlah buah per tanaman dan bobot
buah per tanaman.
Tidak terdapat perbedaan panjang diameter batang yang signifikan antara lokasi
Purwakarta dan Tajur. Rata–rata diameter batang di keempat lokasi menunjukkan selain
IPBT30 dan IPBT33 memiliki rata–rata diameter yang paling tinggi diantara genotipe
yang diuji. IPBT57 dan Ratna menunjukkan beda yang sangat signifikan dengan
IPBT33 (Tabel 6). Diameter batang yang besar memungkinkan pengangkutan unsur
hara dari dalam tanah oleh pembuluh angkut semakin besar sehingga meningkatkan
kebutuhan nutrisi tomat selama masa pertumbuhan.
Perhitungan umur berbunga dan panen ditandai dengan terdapat semburat warna
orange atau merah sebesar 50% permukaan buah. Umur berbunga tomat di di empat
lokasi pengujian berkisar dari 21 – 29 hari setelah pindah tanam. IPBT3, IPBT30,
IPBT33 dan IPBT53 memiliki waktu berbunga yang paling cepat di antara genotipe
lainnya. Keempat genotipe tersebut berbunga mulai dari 21.25 – 23.33 HST. Genotipe
yang masa mulai berbunga paling lama adalah IPBT60, IPBT64 dan Ratna (Tabel 6).
Bostland dan Votava (2000) menyatakan Perbedaan umur berbunga pada tiap lokasi
diduga disebabkan oleh perbedaan suhu lingkungan yang mempengaruhi perkembangan
tanaman, terutama suhu pada malam hari.
Rata–rata waktu panen yang diuji pada percobaan ini berdasarkan Tabel 11
berkisar antara 48 – 57 HST. IPBT3, IPBT8, IPBT30, IPBT33, IPBT43 dan IPBT53
memiliki umur panen yang paling cepat. IPBT3, IPBT8, IPBT30, IPBT57, IPBT60 dan
IPBT64 pada lokasi Purwakarta memiliki waktu panen yang paling cepat yaitu berkisar
dari 34 – 41.33 HST. Pada lokasi Lombok selain IPBT8, IPBT34, Ratna dan Intan
merupakan genotipe yang memiliki umur panen yang paling cepat. IPBT3, IPBT30,
IPBT30, IPBT33, dan IPBT53 juga merupakan genotipe yang memiliki waktu panen
yang paling cepat. Pada lokasi Luewikopo genotipe yang memiliki umur panen yang
paling cepat adalah genotipe selain IPBT78 (60 HST). Informasi tentang umur panen
suatu tanaman penting untuk diketahui karena menurut Sulaeman (2012), umur tanaman
dapat menunjukkan tingkat efisiensi laju pembentukan hasil. Varietas yang memiliki
potensi hasil yang rendah tetapi memiliki umur genjah dapat memiliki tingkat efisiensi
laju pembentukan hasil yang baik. Sebaliknya, varietas dengan potensi hasil yang tinggi
namun berumur dalam memiliki tingkat efisiensi laju pembentukan hasil belum tentu
optimal.
Keseragaman bentuk dan ukuran buah sangat diperlukan dalam pemasaran buah
tomat karena berhubungan dengan selera konsumen. Ukuran buah tomat yang disukai
konsumen adalah ukuran buah yang agak besar, yaitu buah yang memiliki volume 80 –
90 cm3 atau setara dengan bobot buah per butir yang termasuk dalam grade B (100< B<
150 g) (Marpaung, 1997; Purwati, 2007). Tabel 12 menunjukkan bahwa IPBT8,
IPBT78, Ratna dan Intan memiliki rata–rata bobot buah di semua lokasi yang paling
tinggi diantara genotipe lainnya dengan bobot berkisar dari 36.19 – 45.72 g buah–1.
IPBT8, IPBT64, IPBT78, Ratna dan Intan menghasilkan bobot buah yang paling besar
untuk lokasi Purwakarta. Bobot buah terbesar pada lokasi Lombok adalah IPBT60,
IPBT78 dan Ratna. Penelitian tomat di Tajur menunjukkan bobot buah terbesar
dihasilkan oleh genotipe IPBT8, IPBT43, IPBT64, IPBT78, Ratna dan Karina. Bobot
buah terbesar di Leuwikopo dihasilkan oleh selain genotipe IPBT3, IPBT30, IPBT33,
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IPBT34 dan IPBT53. IPBT78 dan Ratna di semua lokasi selalu menghasilkan genotipe
dengan bobot yang paling tinggi. Sehingga menjadi nilai tambah bagi pemulia untuk
mengembangkan genotipe ini sebagai genotipe unggul dataran rendah. Beberapa
genotipe di Tajur mengalami peningkatan bobot buah dibandingkan dengan tiga lokasi
lainnya (Tabel 6), namun bobot buah per tanaman tidak ada yang mencapai bobot
kelompok grade B.
Tabel 6. rata-rata karakter generative 14 genotipe tomat pada 4 lingkungan

Diameter Umur
Umur
No. genotipe batang
berbunga panen
IPBT3
11.04abc 22.58ef
49.00efg
1
2

IPBT8

10.56abc

3

IPBT30

4

Bobot
per
buah
16.31efg

Tebal
Diamater daging
buah
buah
e
29.78
4.03abc

Jumlah
buah
per
tanaman
74.45ab

Bobot
buah per
tanaman
865.82abc

23.83cde

49.42efg

36.19abc 39.85bc

3.72bcde

23.84e

75.77bc

9.94bc

21.25f

48.58fg

12.46fg

28.69e

3.05ef

58.36bc

609.41c

IPBT33

9.78c

23.33def

50.75defg

12.30fg

28.49e

3.10def

85.65a

35.38abc

5

IPBT34

10.83abc

24.50bcde

55.25abc

23.47de

34.45d

3.51cdef

44.23cd

860.78abc

6

IPBT43

11.07abc

24.00bcde

51.50cdefg 30.26bcd 36.56cd

4.02abcd

44.85cd

1009.41ab

7

IPBT53

11.15abc

22.83ef

47.83g

11.62g

26.83e

2.76f

78.19ab

675.39bc

8

IPBT57

12.05a

25.50bcd

52.50cde

21.85def

35.85cd

3.80abcde 37.96de

827.60abc

9

IPBT60

10.71abc

26.17abc

51.75cdef

29.15cd

38.38bcd

4.42abc

44.17cd

949.72abc

10

IPBT64

10.74abc

26.50ab

52.58cde

35.08bc

38.38bcd

4.47ab

34.02de

1076.72a

11

IPBT78

11.59ab

25.92abc

56.50ab

45.72a

41.44ab

4.70a

29.59de

1064.55a

12

Karina

11.19abc

24.58bcde

54.17bcd

30.77bcd 37.57bcd

4.01abcd

28.78de

756.42abc

13

Ratna

11.94a

28.08a

58.25a

39.46ab

4.53ab

30.75de

82.49ab

14

Intan
10.88abc 24.92bcde 55.25abc 40.10ab 44.35a
3.95abcde 25.86de 745.08abc
Keterangan : angka yang diikuti huruf kecil yang sama pada kolom yang sama dan
angka yang diikuti huruf kapital yang sama pada baris yang sama artinya
tidak berbeda nyata berdasarkan uji lanjut BNJ dengan taraf 5%

37.38bcd

Rata–rata diameter buah disemua lokasi adalah dari 26.83 – 44.35 mm buah–1. Diameter
buah paling besar ditunjukkan oleh IPBT78 dan Intan yaitu dari 41.44 – 44.35 mm
buah–1. IPBT3, IPBT30, IPBT33 dan IPBT53 menghasilkan diameter buah yang paling
kecil karena memiliki bobot buah yang relatif kecil juga (Tabel 6).
Kriteria tebal daging tomat yang baik adalah 4 mm (Suryadi et al. 2004). Sehingga
genotipe tomat yang termasuk ke dalam kriteria tersebut berdasarkan rata–rata ketebalan
daging genotipe di semua lokasi adalah IPBT3, IPBT43, IPBT60, IPBT64, IPBT78,
Karina serta Ratna (Tabel 6).
Jumlah buah per tanaman pada Tabel 6 menunjukkan genotipe yang menghasilkan
jumlah buah tertinggi ditunjukkan oleh IPBT33 (85.65 buah tanaman–1) dan tidak
berbeda nyata dengan IPBT3 dan IPBT53 masing–masing sebanyak 74.45 dan 78.19
buah tanaman–1. Jumlah buah per tanaman terendah ditunjukkan oleh IPBT8, IPBT57,
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IPBT64, IPBT78, Karina, Ratna dan Intan. Jumlah buah dan bobot buah akan
mempengaruhi bobot hasil per tanaman yang dihasilkan. Sebagai pemulia diharapkan
tomat unggul dataran rendah yang dihasilkan memiliki jumlah buah dan bobot yang
besar sehingga mampu meningkatkan produksi tomat per hektar.
Bobot buah per tanaman semua genotipe yang diuji pada rata–rata genotipe untuk
semua lokasi berkisar 609.41 – 1076.72 g (Tabel 6). Berke dan Gniffke (2006)
menyebutkan jika jarak tanam 50 cm x 50 cm dengan lebar bedengan 1 m maka jumlah
populasi tanaman per hektar kurang lebih sebanyak 26670 tanaman dimana asumsinya
adalah hanya 80% tanaman yang dapat berproduksi dengan baik. IPBT3, IPBT8,
IPBT30, IPBT33, IPBT34, IPBT53, IPBT60, IPBT64, IPBT78 dan Ratna menunjukkan
hasil yang tidak berbeda nyata pada lokasi Purwakarta. Genotipe yang potensial dilokasi
ini adalah IPBT78 dengan rata–rata produksi yang paling tinggi dan yaitu 964.91 g
tanaman–1 atau setara dengan 18.45 ton ha–1. Untuk lokasi Lombok, produksi tertinggi
dihasilkan oleh genotipe IPBT43, IPBT60, IPBT64 dan IPBT78 dengan potensi hasil
masing–masing sebesar 34.74, 23.81, 26.84 dan 25.71 ton ha–1. Tajur menunjukkan
peningkatan produksi hampir di semua genotipe yang diuji. IPBT34, IPBT43, IPBT57,
IPBT60, IPBT64, Karina dan Ratna menghasilkan produksi yang paling tinggi dengan
potensi hasil masing–masing mencapai 26.80, 27.84, 33.74, 25.92, 31.97, 30.38 dan
40.25 ton ha–1. Genotipe selain IPBT30 dan IPBT53 untuk lokasi Leuwikopo
menghasilkan bobot per tanaman yang paling tinggi dengan potensi hasil berkisar dari
17.79 – 34.00 ton ha–1. Produksi ini sudah melebihi produksi tomat dataran rendah yang
disebutkan oleh Purwati (2007), bahkan ada yang melebihi produksi tomat dataran
tinggi sebesar 26.6 ton ha–1.
Informasi rata–rata bobot buah per tanaman di semua lokasi menunjukan genotipe yang
memiliki produksi per tanaman yang paling tinggi adalah IPBT3, IPBT33, IPBT34,
IPBT43, IPBT57, IPBT60, IPBT64, IPBT78, karina, Ratna dan Intan. Genotipe yang
selalu memperlihatkan bobot buah per tanaman yang baik di masing–masing lokasi
menurut data pada Tabel 17 adalah IPBT60 dan IPBT64. Namun IPBT78 juga
menunjukkan hasil yang relatif stabil di keempat lokasi yaitu berkisar 964.91 – 1204.84
g tanaman–1. Genotipe yang memiliki produktivitas hasil di atas 1000 g tanaman–1
berdasarkan rata–rata genotipe di semua lokasi adalah IPBT43, IPBT64 dan IPBT78
dengan produktivitas mencapai 21.54, 22.97 dan 22.71 ton ha–1.

Gambar 1 Bobot rata–rata buah per tanaman 14 genotipe tomat pada setiap lingkungan
Analisis ragam gabungan untuk hasil bobot buah per tanaman menunjukkan
bahwa pengaruh genotipe, lokasi dan interaksi keduanya berbeda nyata (Tabel 4). Hasil
yang berbeda pada setiap lingkungan penelitian menunjukkan adanya perbedaan
tanggap genotipe terhadap masing–masing Lingkungan. Daerah Tajur menunjukkan
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rata–rata produksi bobot per buah yang paling tinggi dibandingkan derah pengujian lain
(Gambar 1). Sehingga dapat dijadikan pertimbangan pemulia tomat dalam
mengembangkan tomat dataran rendah dengan harapan hasil optimal. Lokasi Tajur dan
Leuwikopo dapat dikembangkan menjadi daerah pengembangan Tomat secara luas.
Tabel 7. Korelasi bobot buah per tanaman dengan karakter pengamatan lain.
Lokasi
Semua
Lombo
Leuwik
Karakter Pengamatan
lokasi
Purwakarta k
Tajur
opo
Karakter vegetatif
Panjang daun

0.540**

0.009tn

0.332*

0.512**

0.464**

Lebar daun

0.561**

0.062tn

0.081tn

0.387*

0.594**

Tinggi tanaman
Karakter generatif

0.108tn

0.223tn

0.105tn

0.333*

0.017tn

**

tn

tn

–
0.042tn

0.468**

0.435**

–0.003tn

0.523**

0.242tn

Diameter batang

0.423

0.266

0.174

Waktu berbunga

0.261**

–0.034tn

Waktu panen

0.439**

–0.038tn

0.150tn
–
0.318*

Bobot per buah

0.398**

0.398**

0.374*

0.280tn

0.502**

Diameter buah

0.550**

0.329*

0.398**

0.297tn

0.490**

Tebal daging buah

0.509**

0.467**

0.364*

0.406**
–
0.071tn

0.400**

Jumlah buah per tanaman 0.509**
0.574**
0.584**
Keterangan: * : nyata; ** : sangat nyata; tn : tidak berbeda nyata

0.081tn

Korelasi antar sifat tanaman penting dalam pemuliaan tanaman. Cara mengukur
korelasi antara tanaman adalah menggunakan koefisien korelasi. Menurut Asmara et al.
(2011) korelasi merupakan nilai dari hubungan dua sifat atau lebih baik genetik dan non
genetik. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan
antar variabel atau lebih. Artinya dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau
negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi.
Nilai korelasi antar beberapa sifat yang diamati terhadap hasil disajikan pada Tabel 7.
Rata–rata semua lokasi untuk karakter panjang daun, lebar daun, diameter
batang, waktu berbunga, waktu panen, bobot per buah, panjang buah, diameter buah,
tebal daging buah, dan jumlah buah per tanaman menunjukkan korelasi yang positif
terhadap karakter bobot buah per tanaman. Komponen hasil yang menunjukkan korelasi
positif yang nyata terhadap hasil di lokasi Purwakarta adalah panjang buah, diameter
buah, dan sangat nyata untuk bobot per buah, tebal daging buah dan jumlah buah per
tanaman. Untuk lokasi Lombok korelasi positif yang nyata dengan hasil ditunjukkan
oleh karakter panjang daun, bobot per buah dan tebal daging buah, serta sangat nyata
untuk panjang buah, diameter buah, dan jumlah buah per tanaman. Untuk Tajur lebar
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daun, tinggi tanaman menunjukkan korelasi positif yang nyata terhadap hasil dan sangat
nyata terhadap karakter panjang daun, waktu berbunga, waktu panen dan tebal daging
buah. Korelasi positif yang sangat nyata terhadap hasil untuk lokasi Leuwikopo
ditunjukkan oleh karakter panjang daun, lebar daun, diameter batang, bobot per buah,
panjang buah, diameter buah, dan tebal daging buah. Korelasi positif yang nyata
menunjukkan kenaikan nilai komponen hasil akan diikuti oleh kenaikan hasil bobot
buah per tanaman tomat di setiap lokasi. Korelasi negatif yang nyata ditunjukkan oleh
karakter waktu panen pada lokasi Lombok. Korelasi negatif menunjukkan penurunan
nilai karakter tersebut mampu meningkatkan hasil bobot buah per tanaman.
Karakter tebal daging berkorelasi positif dimasing–masing lingkungan sehingga
baik digunakan sebagai karakter seleksi genotipe unggul dan beradaptasi di dataran
rendah karena interaksi GxE pada analisis ragam gabungan untuk karakter tebal daging
menunjukkan tidak berbeda nyata.
KESIMPULAN
1. Terdapat interaksi genotipe dan lingkungan yang berbeda nyata untuk karakter
pengamatan diameter batang dan sangat nyata untuk karakter bobot buah
pertanaman, ukuran buah, diameter buah, tinggi tanaman, panjang daun, waktu
berbunga, waktu panen, jumlah buah per tanaman dan bobot buah pertanaman.
2. Genotipe yang memiliki produktivitas di atas 1000 g tanaman–1 berdasarkan rata–rata
genotipe di semua lokasi adalah IPBT43, IPBT64 dan IPBT78 dengan produktivitas
mencapai 21.54, 22.97 dan 22.71 ton ha–1.
3. IPBT3, IPBT30, IPBT33 dan IPBT53 memiliki waktu berbunga yang paling cepat di
antara genotipe lainnya.
4. IPBT3, IPBT8, IPBT30, IPBT33, IPBT43 dan IPBT53 memiliki umur panen yang
paling cepat di antara genotipe lainnya.
5. Panjang buah tertinggi dihasilkan oleh IPBT78 dan Ratna.
6. Diameter buah tertinggi dihasilkan oleh IPBT78 dan Intan.
7. Jumlah buah per tanaman tertinggi dihasilkan oleh IPBT33, IPBT3 dan IPBT53.
8. Karakter tebal daging buah di masing–masing lokasi berkorelasi positif terhadap
bobot buah per tanaman tomat sehingga baik digunakan sebagai karakter seleksi
genotipe unggul dataran rendah.
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KERAGAAN PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI BEBERAPA VARIETAS
UNGGUL BARU PADI MELALUI INOVASI TEKNOLOGI PENGELOLAAN
TANAMAN TERPADU
(PERFORMANCE OF GROWTH AND PRODUCTION OF SOME NEW HIGH
YIELDING VARIETIES THROUGH INTEGRATED PLANT MANAGEMENT
INNOVATION TECHNOLOGY)
Ni Putu Suratmini1), K.K.Sukraeni1) dan N.Sutresna1)
1)
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jln. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar.
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Email:suratminiputu@yahoo.com
ABSTRAK
Penggunaan VUB padi berpotensi hasil tinggi dan adaptif terhadap agroekosistem
spesifik lokasi merupakan salah satu komponen utama dalam penerapan pengelolaan
tanaman padi secara terpadu (PTT). Pengkajian dengan tujuan untuk mengetahui
keragaan pertumbuhan dan hasil beberapa varietas unggul baru melalui inovasi
teknologi pengelolaan tanaman terpadu padi, telah dilaksanakan di Subak Dawan,Desa
Dawan Kabupaten Klungkung Bali tahun 2016. Rancangan yang digunakan adalah
Rancangan acak kelompok (RAK) dengan 6 petani kooperator dan 6 ulangan serta 5
varietas sebagai perlakuan. Varietas unggul baru yang ditanam adalah Inpari 16, Inpari
19, Inpari 30, Inpago 9, serta Varietas Ciherang sebagai pembanding. Penanaman
dilakukan dengan inovasi teknologi Pengelolaan tanaman terpadu padi seperti : tanam
bibit muda (umur 13 hss), tanam 1-3 bibit/lubang, cara tanam legowo 2:1, pemupukan
dengan urea dan ponska masing-masing 200 kg/ha, pengairan berselang dan
pengelolaan hama penyakit secara terpadu. Parameter yang diamati adalah tinggi
tanaman, jumlah anakan produktif, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, panjang
malai, berat 1000 biji (g) dan berat gabah kering panen (t/ha). Hasil pengkajian
menunjukkan bahwa hasil gabah kering panen untuk ke lima varietas menunjukkan
perbedaan yang nyata, dimana hasil tertinggi ditunjukkan oleh Inpari 30, sedangkan
hasil yang paling rendah ditunjukkan oleh Inpago 9. Dibandingkan dengan varietas
Ciherang (7.4 t/ha), hasil gabah kering panen dariInpari 30 (8 t/ha) lebih tinggi 8.11%,
sedangkan berat gabah kering panen antara Inpari 16 (7.0 t/ha) dan Inpari 19 (7.0 t/ha)
tidak berbeda nyata dengan Ciherang. Berat gabah kering panen dari Inpago 9 (5.0 t/ha)
terlihat paling rendah dan 48% lebih rendah dibandingkan dengan Ciherang.
Kata kunci : pertumbuhan, produksi, varietas unggul baru.
ABSTRACT.
Use of new variety with potentially high yielding and adaptable to specific agroecosystem is one of the main components in the application of rice integrated plant
management (IPM). Assessment in order to determine the performance of growth and
yield some new high yielding varieties,through integrated plant management innovation
technology have been conducted at Subak Dawan, Klungkung Regency Bali Province in
2016. Assesment using randomized complete block design (RCBD) with six farmers
cooperators and 6 replication and 5 varieties as treatment. New high yielding varieties
are Inpari 16, Inpari 19, Inpari 30, Inpago 9, and Ciherang variety as control. Planting
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was done with the technological innovation of rice integrated plant management such
as: planting young seedlings (age 13 day after seedling), planting 1-3 seeds / hole, 2:1
pair-rows planting syatem (legowo 2: 1), fertilization with urea and ponska each of 200
kg / ha, intermittent irrigation and integrated pest management. Parameters measured
were : plant height, number of productive tiller, the number of filled grain, grain emty
number, panicle length, weight of 1000 seeds (g) and the harvest dry grain yield (t / ha).
The result showed that the harvest dry grain yield for five varieties showed significant
differences, which the highest results showed by Inpari 30, while the lowest results
showed by Inpago 9. The harvest dry grain yield of Inpari 30 (8 t / ha) or 8,11% was
higher compared with Ciherang (7.4 t / ha), while the harvest dry grain yield between
Inpari 16 (7.0 t / ha) and Inpari 19 (7.0 t / ha) was not significantly different with
Ciherang. The lowers harvest dry grain yield showed by Inpago 9 (5.0 t / ha) and 48%
lower compared to Ciherang.
Keywords : growth, production, new high yielding variety.

LATAR BELAKANG
Kebutuhan beras terus meningkat seiring dengan dengan peningkatan jumlah
penduduk. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 1,27-1,29%
pertahun, dengan laju pertumbuhan tersebut pada tahun 2025 jumlah penduduk
Indonesia diproyeksikan mencapai 296 juta jiwa dengan kebutuhan beras sekitar 41,5
juta ton atau setara dengan 78,3 juta ton gabah kering (Las et al., 2008). Tantangan
pemenuhan kebutuhan dan swasembada beras kedepan akan semakin berat mengingat
adanya kecendrungan melandainyainya pertumbuhan produktivitas dan produksi padi.
Disamping melandainya produktivitas padi , juga tingginya pertumbuhan populasi
penduduk, konversi lahan sawah subur ke tanaman lainnya yang lebih bernilai jual
tinggi, pembangunan kawasan perumahan, perkantoran dan kawasan industri,
meningkatnya kompetisi antar-usahatani, keterbatasan sumber. Kementerian Pertanian
dalam menyikapi situasi pangan dunia saat ini berupaya keras mengamankan
permintaan dan penyediaan pangan dalam negeri dengan program P2BN yang dimulai
tahun 2007. Dalam program P2BN inovasi teknologi varietas unggul baru (VUB) padi
(inbrida dan hibrida) serta Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) merupakan andalan di
dalam meningkatkan produktivitas dan produksi padi (Haryono, 2014). Varietas unggul
baru merupakan salah satu teknologi inovatif yang handal untuk meningkatkan
produktivitas padi, baik melalui peningkatan potensi atau daya hasil tanaman maupun
toleran atau tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik (Suprihatno et al., 2007).
Varietas Unggul Baru (VUB) sebagai salah satu komponen produksi telah memberikan
sumbangan sebesar 56% dalam peningkatan produksi (Deptan, 2007). Penyediaan beras
dalam jumlah yang cukup besar dengan harga yang terjangkau merupakan prioritas
utama pembangunan nasional. Selain sebagai makanan pokok lebih dari 95% rakyat
Indonesia, padi juga menyediakan lapangan kerja lebih dari 20 juta rumah tangga petani
di pedesaan (Makarim dan Ikhwani, 2013).
Varietas unggul baru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam
peningkatan produktivitas padi di Indonesia. Kementerian Pertanian telah melepas
lebih dari 233 varietas unggul yang terdiri atas 144 varietas unggul padi sawah inhibrida
( Inpari), 35 varietas unguul padi hibrida (Hipa), 30 varietas unggul padi gogo (Inpago)
dan 24 varietas padi rawa (Inpara). Sebagian besar dari varietas unggul tersebut
dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian (Sembiring, 2009).
Varietas unggul yang ditanam terus menerus kemungkinan akan mengalami
perubahan antara lain kemurnian varietas dan ketahanannya terhadap hama dan penyakit
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tertentu semakin menurun. Varietas unggul mempunyai gen ketahanan yang terbatas,
bila terjadi perubahan strain di lapangan ketahanan akan patah dan varietas yang tadinya
tahan memberikan respon peka terhadap wabah dari strain yang muncul. Oleh karena itu
diperlukan varietas unggul baru untuk menggantikan varietas unggul tersebut. Ciherang
merupakan varietas unggul baru yang sudah dilepas sejak tahun 2000 dan sejak dilepas
Ciherang masih mendominasi areal pertanaman di Bali, karena daya hasilnya tinggi,
rasa nasi enak dan kualitas beras baik. Penggunaan varietas secara terus-menerus dari
musim ke musim dalam satu hamparan yang luas akan berdampak negatif yaitu
produktivitas padi cendrung menurun (Ardjasa et al., 2004). Oleh karena itu, perlu
dilakukan pergiliran varietas dengan penggunaan varietas lainnya. Pengkajian ini
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keragaan pertumbuhan dan hasil beberapa
varietas unggul baru melalui inovasi teknologi pengelolaan tanaman terpadu padi.

BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu
Kegiatan dilaksanakan di Subak Dawan, Desa Dawan, Kecamatan Dawan,
Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Waktu Pelaksanaan adalah : musim tanam I (
bulan April-Juli) tahun 2016.
Bahan dan Alat
Bahan yang dipergunakan dalam kajian ini adalah pupuk Urea, Ponska, pestisida
dan benih VUB Inpari 16, inpari 19, Inpari 30 dan Ciherang berasal dari hasil kegiatan
UPBS BPTP Bali yang ada di Subak Guama dan Varietas Inpago 9 yang berasal dari
Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi. Sedangkan alat yang digunakan adalah alat
bercocok tanam, meteran, timbangan dan alat-alat pertanian lainnya.
Rancangan Percobaan
Pengkajian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 6 petani
kooperator dan 6 ulangan. Luas petak per varietas disesuaikan dengan luas alami
petakan petani. Sebagai perlakuan adalah Varietas Unggul Baru (VUB) yaitu: Inpari 16
Pasundan, Inpari 19,Inpari 30, Inpago 9 dan Ciherang sebagai pembanding. Di Bali
khususnya, Varietas Ciherang merupakan varietas unggul baru yang saat ini paling
disenangi petani dan penyebarannya paling luas. Akan tetapi varietas ini sudah ditanam
selama +16 tahun. Sedangkan Varietas Inpari 16 Pasundan dan Inpari 19 dilepas tahun
2011, Inpari 30 Ciherang Sub 1 dilepas tahun 2012, sedangkan Inpago 9 adalah varietas
padi gogo dilepas tahun 2012 (Badan Litbang Pertanian, 2015). Penanaman dilakukan
dengan inovasi teknologi PTT seperti : tanam bibit muda (umur 13-15 hss), tanam 1-3
bibit/lubang, pemupukan dengan Urea dan Ponska masing – masing 200 kg/ha dan
diberikan 3 kali yaitu 1/3 pada umur 7 – 10 hst, 1/3 pada umur 20 – 25 hst, dan 1/3 pada
umur 35 – 40 hst (hari setelah tanam), pengairan berselang dan pengelolaan hama
penyakit secara terpadu. Parameter yang diamati meliputi: tinggi tanaman maksimum
(cm), jumlah anakan produktif per rumpun (batang), panjang malai (cm), jumlah gabah
isi per malai (butir), jumlah gabah hampa per malai (butir), bobot 1000 butir biji (g),
dan berat gabah kering panen (GKP t/ha).
Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan analisis varians, sedangkan untuk melihat
perbedaan antar perlakuan dilanjutkan dengan Uji DMRT 5% dengan menggunakan
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SPSS Statistic 17 software Luas petak per varietas disesuaikan dengan luas alami
petakan petani.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengkajian
Hasil analisis statistika menunjukkan bahwa varietas Inpari 16 Pasundan, Inpari
19 dan Inpari 30 menunjukkan daya adaptasi yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari
pertumbuhan dan hasil tanaman yang tidak berbeda dengan varietas yang sudah
beradaptasi dengan baik (Varietas Ciherang). Tinggi tanaman terlihat berbeda nyata
antar varietas yang ditanam. Tinggi tanaman yang paling tinggi ditunjukkan oleh
varietas Inpago 9 dan berbeda nyata dengan varietas yang lain (Tabel 1). Tinggi
tanaman yang semakin tinggi belum bisa menjadi indikasi akan tinggi pula tingkat
produksinya (Rubiyo et al., 2005).
Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman (cm), jumlah anakan produktif (jap), dan panjang
malai (cm) dari beberapa VUB di Subak Dawan tahun 2016
Varietas
Tinggi tanaman
Jumlah anakan
Panjang malai
(cm)
produktif (batang)
(cm)
Inpari 16

108.8 a

15.2 b

26.6 ab

Inpari 19

106.0 a

17.8 b

26.4 ab

Inpari 30

115.0 b

19.0 c

27.0 b

Inpago 9

139.2 c

12.6 a

25.0 a

Ciherang

109.5 a

16.6 b

24.8 a

Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
tidakberbeda nyata pada uji DMRT 5%
Dari Tabel 1 terlihat jumlah anakan produktif yang lebih sedikit ditunjukkan
oleh varietas Inpago 9 dan berbeda nyata dengan varietas lain, sedangkan varietas yang
lain tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan Ciherang. Umumnya terdapat
korelasi positif antara jumah malai yang terbentuk dengan jumlah anakan, dimana
semakin banyak jumlah anakan semakin banyak malai yang dihasilkan dan diharapkan
semakin tinggi produktivitas padi. Jumlah anakan padi pada fase vegetatif lebih
dipengaruhi oleh sifat genetik tanaman dan tergantung pada sensitifitas dari varietas/
galur harapan yang dibudidayakan terhadap lingkungan (Guswara dan Samaullah,
2009).
Pada Tabel 2 terlihat jumlah gabah isi per malai varietas Inpari 16 Pasundan
paling sedikit dan berbeda nyata dengan varietas lain. Sedangkan jumlah gabah isi
antara varietas Inpari 16, Inpari 19 , Inpari 30 dan Inpago 9 tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata dengan Ciherang (kontrol).
Pada Tabel 2 terlihat jumlah gabah isi per malai varietas Inpari 16 Pasundan
paling sedikit dan berbeda nyata dengan varietas lain. Sedangkan jumlah gabah isi
antara varietas Inpari 16, Inpari 19 , Inpari 30 dan Inpago 9 tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata dengan Ciherang (kontrol). Jumlah gabah hampa yang paling
sedikit ditunjukkan oleh Inpari 30, dan jumlah gabah hampa paling banyak ditunjukkan
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oleh Varietas Inpago 9 dan lebih tinggi dibandingkan Ciherang. Panjang malai yang
dihasilkan tanaman padi umumnya berkorelasi positif dengan jumlah gabah isi per
malai, sedangkan jumlah gabah isi per malai merupakan salah satu komponen hasil
yang menentukan tingkat produktifitas suatu vaeietas. Menurut Kamandalu dan
Suastika (2007) dari hasil analisis korelasi didapatkan bahwa adanya korelasi positif
antara jumlah gabah isi per malai dengan tingkat hasil gabah kering yang diperoleh.
Pada tabel 2 terlihat Berat 1000 butir pada Inpari 16 paling rendah dan diikuti oleh
Inpago 9 dan berbeda nyata dengan varietas lain. Sedangkan berat 1000 butir antara
Ciherang, Inpari 19 dan Inpari 30 tidak berbeda nyata.
Tabel 2. Rata-rata jumlah gabah isi (butir), j.gabah hampa (butir), berat 1000 butir
gabah (g) dan berat gabah kering panen (t/ha) dari beberapa VUB di Subak
Dawan tahun 2016
Varietas
Jumlah gabah Jumlah
Berat 1000 butir Berat gabah
isi
gabah hampa gabah
kering panen
(t/ha)
Inpari 16

134.8 a

19.8 b

25.0 a

7.0 b

Inpari 19

141.0 b

21.2 b

27.0 b

7.0 b

Inpari 30

140.0 b

11.8 a

27.0 b

8.0 c

Inpago 9

139.6 b

29.6 c

26.0 ab

5.0 a

Ciherang

140.0 b

17.5 b

27.0 b

7.4 b

Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
tidakberbeda nyata pada uji DMRT 5%
Dibandingkan dengan varietas Ciherang (7.4 t/ha), hasil gabah kering panen dari
Inpari 30 (8 t/ha) lebih tinggi 8.11%, sedangkan berat gabah kering panen antara Inpari
16 (7.0 t/ha) dan Inpari 19 (7.0 t/ha) tidak berbeda nyata dengan Ciherang. Berat gabah
kering panen dari Inpago 9 (5.0 t/ha) terlihat paling rendah dan 48% lebih rendah
dibandingkan dengan Ciherang (Tabel 2). Perbedaan hasil atau produksi suatu varietas
terutama disebabkan oleh perbedaan sifat genetis dari varietas tersebut serta keadaan
lingkungan tempat tumbuhnya. Perbedaan hasil suatu varietas disebabkan adanya
perbedaan dari 4 komponen hasil yaitu jumlah anakan produktif, jumlah gabah/malai,
persentase gabah hampa, bobot 1000 butir (Ramli, 1993).
Berat gabah kering panen dari Inpari 30 lebih tinggi dibandingkan dengan
Ciherang, kemungkinan disebabkan oleh karena jumlah anakan produktif dan panjang
malai lebih tinggi (Tabel 1) dengan jumlah gabah hampa yang lebih sedikit (Tabel 2)
Berat gabah kering panen Varietas Inpago 9 paling rendah kemungkinan disebabkan
karena jumlah gabah hampa per malai paling tinggi (Tabel 2), dan jumlah anakan
produktifnya paling rendah (Tabel 1). Menurut Arifin et al. (1999), jumlah butir isi per
malai berkorelasi positif dengan hasil tanaman begitu juga dengan jumlah butir hampa
dan bobot butir gabah isi merupakan salah satu penentu terhadap hasil. Penampilan
pertumbuhan dan hasil suatu tanaman dipengaruhi oleh faktor genotipe, faktor
lingkungan, dan interaksi genotipe x lingkungan. Beberapa genotipe menunjukkan
reaksi spesifik terhadap lingkungan tertentu dan beberapa varietas yang diuji di berbagai
lokasi menunjukkan daya produksi yang berbeda pada setiap lokasi (Harsanti et al.,
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2003). Hasil penelitian Marzuki et al. (1997) mendapatkan bahwa faktor lokasi,
musim, varietas berpengaruh nyata terhadap hasil gabah, berat 1000 butir, banyaknya
malai/rumpun, jumlah gabah isi dan jumlah gabah hampa/malai.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Hasil gabah kering panen (GKP) varietas Inpari 30 (8 t/ha) lebih tinggi 8,11%
dibandingkan dengan varietas Ciherang (7.4 t/ha), sedangkan berat gabah kering
panen Inpago 9 (5.0 t/ha) lebih rendah 48% dibandingkan dengan Ciherang
2. Berat gabah kering panen antara varietas Inpari 16 dan Inpari 19 tidak berbeda
nyata dengan varietas Ciherang.
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PENAMPILAN GENOTIPE JAGUNG UNGGUL DAN TOLERANSINYA
TERHADAP KETERBATASAN AIR DALAM SISTEM PENGEMBANGAN
AGROTEKNOLOGI BERBEDA SEBAGAI PENUNJANG PROGRAM
PIJAR DI PULAU LOMBOK NTB
(PERFORMANCE OF SUPERIOR MAIZE GENOTYPES AND THEIR
TOLERANCE TO LIMITED WATER IN DIFFERENT GROTECHNOLOGY
DEVELOPMENT SYSTEMS AS SUPPORTING FACTORS
FOR THE “PIJAR” PROGRAM IN LOMBOK, NTB)
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji kemampuan daya adaptasi beberapa genotype
jagung pada dua lingkungan tumbuh (paket teknologi) terhadap pertumbuhan dan hasil.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental dengan percobaan di
lapangan. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Petak Terbagi (Split
Plot Design) yang terdiri atas dua factor. Sebagai Petak Utama adalah Paket teknologi
sebagai lingkungan tumbuh (T), sedangkan sebagai Anak Petak adalah genotipe
potensial/varietas (G). Percobaan dilaksanakan pada lahan tadah hujan berpengairan
High Level Diversion di Lombok Tengah mulai bulan Juni sampai dengan September
2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kedua Paket teknologi sederhana maupun
teknologi yang telah diperbaiki belum mampu meningkatkan bobot biji kering pipil
tanaman jagung kecuali terhadap bobot brangkasan segar, diameter tongkol, panjang
tongkol, dan bobot 100 butir biji kering;
Hibrida BISI 2, BISI 18, NK22, Pioner dan komposit Sukmaraga, Lamuru dan Arjuna
menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dan komponen hasil serta bobot biji kering
pipil lebih tinggi dan berbeda dengan Populasi C2. Diharapkan Hibrida BISI 2, BISI
18, NK22, Pioner dan komposit Sukmaraga, Lamuru dan Arjuna
dapat
dipertimbangkan untuk dibudidayakan pada lingkungan tumbuh dengan penerapan
paket teknologi sederhana maupun yang telah diperbaiki pada kondisi keterbatasan air
Kata kunci : Air terbatas, Jagung; Paket teknologi; Air terbatas
Keywords: Maize; Production technology package; Limited water
ABSTRACT
This study aimed to evaluate adaptability of various maize genotypes to two dryland
growing environments (technology packages) on maize growth and yield. Research
method applied was experimental method by conducting a field experiment. The
experiment was designed according to Split Plot Design in three blocks, with two
treatment factors. The main plots were production technology packages as the growth
environments (T), while the subplot were maize genotypes/varieties (G). The experiment
was conducted in the area of Center Lombok, from June to September 2016. Results
indicated that both the technology packages either the simple or the improved
technology have not been able to increase grain yield wight of the maize genotypes
except for the wight of fresh biomass, ear diameter, ear lengt and weight of 100 dry
grains; Hibrida BISI 2, BISI 18, NK22, Pioner dan komposit Sukmaraga, Lamuru and
Arjuna showed better growth and higher yield components and grain yield the same as
and significantly of C2 population
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It is reccommended that Hibrida BISI 2, BISI 18, NK22, Pioner and Sukmaraga,
Lamuru and Arjuna composite can be considered to be cultivated in a growing
environment with an application of either the simple technology or the improved
technology packages.
Keywords: Maize; Production technology package; Limited water
LATAR BELAKANG
Pengertian ketahanan pangan berdasarkan UU 7/1996 tentang pangan adalah
terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan
yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Hal ini
mengisyaratkan pentingnya teknologi dalam mengatasi kelaparan dan kemiskinan.
Penemuan varietas unggul padi dan jagung yang berdaya hasil tinggi, umur genjah,
respon pemupukan, tahan kekeringan dan toleran terhadap hama dan penyakit telah
mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi produksi, ketercukupan dan
keterjangkauan pangan secara dramatis. Demi keberlanjutanya maka kajian terhadap
paket teknologi selalu dikembangkan khususnya tanaman jagung.
Propinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas dua pulau yaitu P. Lombok dan
P. Sumbawa, memiliki lahan kritis/kering seluas 470.875,47 hektar yang merupakan
23,79 % dari keseluruhan lahan di NTB, selain kawasan hutan (Bappeda Tk.I
NTB,1990)
Di Pulau Lombok, wilayah lahan kering tersebar dibagian utara dan dibagian
selatan. Dibagian utara meliputi tiga kecamatan, termasuk wilayah kabupaten Lombok
Barat. Lahan kering tersebut merupakan lahan tegalan yang telah mendapat pengairan
irigasi sumur pompa, sehingga memungkinkan pengembanagan tanamman palawija
khususnya jagung dengan memanfaatakan sisa air tanah setelah padi gogo. Sedangkan
dibagian selatan meliputi dua kecamatan di Kabupaten Lombok Timur dan tiga
kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah. Lahan kering tersebut terdiri atas lahan
tegalan dan lahan tadah hujan yang telah mendapat pengairan Hgh Lvel Dversion
(HLD).
Pengairan HLD merupakan suatu pengairan irigasi bertekanan tinggi untuk
dapat mengalirkan air kesaluran irigasi yang ada di Lombok bagian selatan. Akan tetapi
sejauh ini lahan pengairan HLD pada musim kemarau II belum sepenuhnya
dimanfaatkan oleh petani. Petani masih terbiasa dengan pola tanam gogorancahpalawija-bera.
Sejak tahun 1990 Dinas Kimpraswil NTB telah berupaya mengembangkan sumur
pompa air tanah dalam untuk pengembangan pertanian tanaman pangan di lahan kering
sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan dan gizi buruk. Namun program ini belum
diarahkan untuk pemanfaatan sumber daya air yang ada secara efisien, karena masih
menggunakan system irigasi terbuka dengan penggenangan (flooding). Sistem seperti
ini sangat tidak efisien dan biaya operasional sangat mahal, oleh karena itu diperlukan
inovasi teknologi dan rekayasa social ekonomi untuk meningkatkan efisiensi
penggunaan air irigasi agar pemanfaatan air tanah dalam dapat dilakukan lebih efisien,
ekonomis dan berkelanjutan.
Menurut Dinas Pertanian NTB (2008), bahwa selain beras ternyata jagung
merupakan komuditas yang sangat potensial untuk dikembangkan di wilayah lahan
kering. Untuk dapat memanfaatkan peluang ini maka pemerintah NTB telah membuat
terobosan dengan mencanangkan program satu juta ton jagung (“PROSTA
TANJUNG”). Hal ini juga dilakukan sejalan dengan program pemerintah untuk
mengeksport 1,2 juta ton jagung.
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Demikian pula NTB merupakan propinsi yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian
Internasional Jagung dan Terigu (CYMMYT) Tropical Ecosystem sebagai pusat
penelitian dan pengembangan jagung tahan kekeringan di Indonesia. Tujuan spesifik
kegiatan ini adalah: (1). Mengidentifikasi dan atau membentuk varietas unggul jagung
yang toleran terhadap kekeringan dan cekaman terkait lainnya melalui seleksi pada
lingkungan tercekam kekeringan yang terkelola. (2). Melakukan pengujian adaptasi
terhadap kultivar dan genotipe harapan baik yang dibentuk oleh CYMMIT maupun
badan litbang dan peserta lain melalui percobaan partisipatf bersama petani. Hal itu
mengisyaratkan pentingnya varietas berdaya hasil tinggi dan berumur genjah sebagai
salah satu cara untuk menghindari dari pengaruh cekaman kekeringan.
Luas panen jagung di NTB pada tahun 2006 seluas 40.617 ha dengan
produktifitas 2,56 ton.ha-1 (BPS, NTB, 2007). Masih lebih rendah dibanding
produktifitas nasional rata-rata sebesar 3,47 ton.ha-1. Hasil penelitian Balai Penelitian
Serealia yang memadukan varietas unggul bermutu, baik bersari bebas maupun hibrida
dengan introduksi teknologi inovatif dapat mencapai produktifitas sebesar 7-9 ton/ha
(Saenong dan Subandi, 2002). Sementara hasil yang diperoleh petani dengan penerapan
paket teknologi rekomendasi dapat mencapai hasil 5-6 ton/ha (Wahid., dkk, 2001).
Kesenjangan hasil yang relative tinggi ini disebabkan oleh penerapan teknologi
budidaya yang masih terbatas, dan umumnya belum menggunakan benih bermutu dari
varietas unggul, pemupukan tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman dan penangan
pasca panen yang masih sederhana. Dalam upaya untuk memenuhi permintaan jagung,
sangat dibutuhkan teknologi usahatani yang dapat meningkatkan produktifitas dan
produksi serta layak untuk direkomersilkan. Salah satu cara peningkatan produktivitas
jagung adalah dengan menghasilkan varietas unggul yang berdaya hasil tinggi dan
adaptif dengan lingkungan.
Faktor lingkungan, varietas/genotype serta interaksinya menentukan
pertumbuhan dan hasil tanaman. Hal ini menyebabkan suatu verietas menunjukkan hasil
yang tinggi disuatu tempat, tetapi kurang baik ditempat yang lain. Oleh karena itu
sertifikasi lingkungan berdasarkan factor lingkungan makro seperti kesuburan tanah,
ketinggian tempat atau iklim dapat secara efektif mengurangi interaksi varietas dengan
lingkungan. Dan usaha perakitan varietas lebih mudah dilakukan dari pada merubah
factor lingkungan yang ada (Allard dan Bradshaw, 1984). Selain itu varietas hasil
rakitan akan lebih mudah diadopsi oleh petani.
Oleh karena itu pemuliaan tanaman atau lembaga yang terkait dituntut untuk
selalu dapat menghasilkan varietas unggul baru agar dapat menambah bahan pemilihan
bagi petani dan sekaligus menambah bahan keragaman genetic di lapangan. Varietas
yang berdaya hasil tinggi, berumur genjah, tahan hama dan penyakit serta stabil
terhadap keragaman lingkungan merupakan sasaran yang ingin dicapai. Sutresna
(2007), melaporkan bahwa telah dihasilkan satu populasi baru tanaman jagung (C3)
yang berdaya hasil dan brangkasan segar tinggi, umur genjah serta mampu beradaptasi
pada lahan kering di Pulau Lombok, namun potensi hasil yang sesungguhnya belum
maksimal karena belum mendapat sentuhan teknologi budidaya yang memadai. Dilain
pihak penemuan beberapa jenis jagung hibrida masih banyak yang tidak toleran
terhadap cekaman kekeringan. Oleh karena itu untuk mendapat varietas atau calon
varietas unggul jagung yang adaptif dan berproduksi tinggi di lahan kering NTB perlu
diadakan pengujian.
Sampai saat ini telah banyak kultivar atau varietas baru hasil rakitan, hasil
seleksi baik hibrida maupun bersari bebas atau hasil introduksi yang diharapkan mampu
tumbuh dan berproduksi tinggi, baik dilingkungan yang menguntungkan maupun
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lingkungan yang mencekam. Dengan kata lain, varietas yang dihasilkan mempunyai
daya adaptasi luas.
Dilain pihak, pemulia tanaman mulai mengarahkan kegiatanya pada penemuan
genotype spesifik lokasi atau agroekosistem. Hal ini dimaksudkan dengan genotype
spesifik lokasi, kehilangan hasil akibat ketidak sesuaian agroekosistem dapat
dihindarkan (Harahap dan Silitonga, 1989)
Tanaman jagung untuk dapat tumbuh dengan baik, disamping memerlukan
syarat tumbuh yang baik juga memerlukan asupan teknologi yang memadai seperti:
pegolahan tanah, pengaturan jarak tanam, pemupukan, pengairan serta pengendalian
hama dan penyakit serta gulma. Kemampuan tanaman untuk menampilkan hasil biji
yang maksimal pada kondisi lingkunangan yang berbeda menunjukkan bahwa tanaman
tersebut mempunyai daya adaptasi yang baik. Adanya variasi hasil pada berbagai
genotype tanaman pada berbagai lingkungan tertentu memerlukan pemahaman terhadap
factor penyebabnya terutama pada fase vegetatif, fase reproduktif dan pengisian biji.
Oleh karena itu penelitian kearah itu telah dilakukan di Pulau Lombok. Penelitian ini
bertujuan untuk Mengkaji kemampuan daya adaptasi genotype jagung pada dua
lingkungan tumbuh (paket teknologi).
BAHAN DAN METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental dengan
percobaan di lapangan, dengan pendekatan partisipasi aktif bersama petani. Percobaan
dilaksanakan pada lahan tadah hujan berpengairan High Level Diversion, mulai bulan
Juni sampai dengan September 2016 di Kopang Lombok Tengah.
Percobaan dirancang dengan Rancangan Petak Terbagi (Split Plot Design) yang
terdiri atas dua factor dan diulang tiga kali. Sebagai Petak Utama adalah Paket teknologi
sebagai lingkungan tumbuh (T) yang terdiri atas 2 aras yaitu:
t1: Paket teknologi sederhana yaitu: Pupuk Organik 15 t/ha + Pupuk Urea 200 kg/ha +
Jarak tanam (20 x 70) cm
t2: Paket teknologi yang diperbaiki yaitu: Pupuk Organik 20 t/ha + Pupuk Urea 200
kg/ha + Pupuk NPK ponska 250 kg/ha + Jarak tanam (35 x 35) x 70 cm sistem jajar
penganten
Sedangkan sebagai Anak Petak adalah genotipe potensial/varietas (G) yang terdiri atas 8
aras yaitu: g1 : Populasi jagung C2; g2 : Varietas Sukmaraga; g3 : Varietas Lamuru; g4 :
Varietas Arjuna; g5 : Hibrida BIS2; g6 : Hibrida BISI 18; g7 : Hibrida NK 22; g8 : Hibrida
Pioner
Persiapan lahan dan penanaman
Sebelum ditanami, lahan yang digunakan dibajak dan digaru sebanyak satu kali
kemudian diratakan. Selanjutnya dibuat plot sebanyak 72 masing-masing ber ukuran (3
x 7) m. yang terbagi dalam 3 blok, jarak antar blok 1 m dan jarak antar plot 0,5 m. Pada
masing-masing paket teknologi ditempatkan galur/varietas secara acak. Penanaman
dilakukan dengan cara tugal sedalam kurang lebih 5 cm. Setiap lubang tugal diisi 2 biji
yang telah diperlakukan Saromil 35 SD dengan dosis 5 g/kg benih. dan pada umur 1014 hari dilakukan penjarangan dengan menyisakan satu tanaman per lubang yang
pertumbuhanya lebih baik.
Pemupukan organik (pupuk kandang) sebelum diberikan terlebih dahulu
dikomposkan dan diberikan sehari sebelum tanam sesuai dengan dosis perlakuan dalam
paket, demikian juga dengan pupuk anorganik Urea dan Ponska diberikan 7 hari setelah
tanam. Pupuk Urea diberikan ½ bagian dosis dan sisanya diberikan pada umur 21 hari
setelah tanam. Penyiangan dan pembumbunnan dilakukan 21 hari setelah tanam. Panen
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jagung dilakukan setelah 85% daun dan kelobot telah kering dan bila biji dipijit tidak
berbekas
Pengamatan
Pengamatan dilakukan terhadap Tinggi tanaman (Cm); Diameter batang (Cm);
Bobot brangkasan segar per tanaman (g.tan-1); Diameter tongkol (cm); Panjang tongkol
(cm); Bobot 100 butir biji (gram); Bobot biji kering pipil per tanaman (g.tan-1); umur
panen (hari)
Analisa data
Data hasil pengamatan dianalisis dengan analisis keragaman (analysis of
variance = Anova) dan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5%. Juga dilakukan
analisis korelasi antar variabel. Grafik dibuat menggunakan nilai rerata (mean) dengan
error bar ± SE (standard error), berdasarkan Riley (2001).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis keragaman (Anova) pada Tabel 1, menunjukkan bahwa ada
interaksi antara kedua perlakuan yaitu lingkungan tumbuh (paket teknologi) dan
genotipe tanaman jagung, maupun pengaruh nyata dari masing-masing faktor. Paket
teknologi berpengaruh nyata terhadap bobot brangkasan segar, diameter tongkol,
panjang tongkol dan bobot 100 butir biji, sedangkan genotipe tanaman jagung
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, diameter batang, bobot brangkasan segar,
diameter tongkol, panjang tongkol, bobot 100 butir biji dan bobot hasil biji pipilan
kering. Demikian juga ineteraksi antara paket teknologi dengan genotipe tanaman
jagung berpengaruh nyata terhadap bobot brangkasan segar, diameter tongkol, dan
bobot 100 butir biji
Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan respon antara kedelapan genotipe
tanaman jagung terhadap perlakuan paket teknologi (T1 dan T2). Hasil analisis
keragaman disajikan pada Tabel 1 serta grafik interaksi genotipe tanaman jagung dan
kombinasi dengan paket teknologi (lingkungan tumbuh) disajikan pada Gambar 1,2, 3,
4 sebagai berikut:
Respon yang berbeda antara kedua teknologi tersebut ditunjukkan oleh bobot
brangkasan segar, diameter tongkol, panjang tongkol dan bobot 100 butir biji. Paket
teknologi yang telah diperbaiki (T2) dapat menambah bobot brangkasan segar, diameter
tongkol, panjang tongkol dan bobot 100 butir biji. Hal ini dimungkinkan karena telah
mendapat tambahan unsur hara non organik (pupuk Urea dan Ponska) dan unsur
organik (Pupuk Kandang) sampai 20 ton/ha serta adanya variasi kerapatan tanam
dengan sistem jajar penganten membuat lingkungan pertanaman menjadi lebih baik.
Peningkatan bobot brangkasan segar, panjang tongkol dan bobot 100 butir biji
ditunjukkan oleh hibrida BISI 2 dan BISI 18 sedangkan pada NK22 hanya pada panjang
tongkol. Namun demikian kedua paket teknologi belum mampu meningkatkan bobot
biji kering pipil terhadap kedelapan genotipe tanaman jagung yang diuji, hal ini sesuai
dengan yang dilaporkan Dwiani, dkk (2008) yaitu hanya menunjukkan respon positif
terhadap pertumbuhan. Populasi tanaman pada kedua paket teknologi (T1 dan T2)
masih berada pada kondisi optimum untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini
sejalan dengan yang dilaporkan oleh Al-Kaisi dan Yin (2003), Elly Listyowati (2004);
Rusminah (2004) dan Sudiana (2007).
Respon yang berbeda antara ke delapan genotipe tanaman jagung ditunjukkan
terhadap sifat tinggi tanaman, diameter batang, diameter tongkol, panjang tongkol,
bobot 100 butir biji, dan bobot biji kering pipil. Tanaman tertinggi adalah varietas
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Lamuru, diameter terbesar adalah varietas Arjuna, tongkol terpanjang adalah varietas
Sukmaraga, Lamuru, Arjuna dan BISI 2, sedangkan diameter tongkol dan bobot 100
butir biji terbesar dan terberat adalah Sukmaraga dan bobot biji kering pipil terberat
adalah hibrida Pioner.
Tabel 1. Pengaruh lingkungan tumbuh (paket teknologi) terhadap sifat sifat kuantitaif
genotipe tanaman jagung
Sumber
Sifat-sifat kuantitatif genotipe tanaman jagung*
keragaman 1
2
3
4
5
6
7
Paket
ns
ns
s
s
s
s
ns
Teknologi
(T)
Genotipe
s
s
s
s
s
s
s
(G)
Interaksi
ns
ns
s
s
ns
s
ns
T*G
T1
221,21 2,237
403a
4,201a
14,82a 19,96a
135,21
T2
236,58 3,023
468b
4,661b
16,89b 24,55b
164,15
LSD 0,05
58,84 1,163
1,425
1,381
C2
198c
2,39c
318e
3,88d
13,37d 17,87d
80,18b
Sukmaraga 248a
2,51bc 522bc 4,41bc
14,87cd 21,66c
156,03a
Lamuru
227b
2,50bc 449cd 4,27c
21,66c 21,07c
153,23a
Arjuna
225b
2,50c
348dc 4,27c
21,07c 21,99bc
138,15a
BISI 2
233ab 2,96a
613b
4,89a
17,06ab 25,45a
181,19a
BISI 18
222b
2,81ab 776a
4,51bc
18,79a 24,51ab
187,52a
NK22
237ab 2,67abc 550bc 4,60ab
15,65bc 22,78bc
138,83a
Pioner
238ab 2,66abc 630b
4,58ab
16,20bc 22,73bc
162,32a
LSD 0,05
21,21 0,195
71,688 0,192
1,128
1,667
30,94
Keterangan : ns: non-signifikan; * s: signifikan (p <0,05)
* :1. Tinggi Tanaman (cm); 2. Diameter Batang (cm); 3. Bobot
Brangkasan Segar (gram); 4. Diameter Tongkol (cm); 5. Panjang
Tongkol (cm.; 6. Bobot 100 butir biji (gram); 7. Bobot Biji Kering
Pipil (gram/tanaman)
Interaksi antara paket teknologi dan genotipe tanaman jagung varietas Arjuna
pada paket teknologi sederhana dan paket teknologi yang telah diperbaiki dapat
meningkatkan pertumbuhan (diameter batang) dan komponen hasil (panjang tongkol).
Sedangkan Sukmaraga, Lamuru dan BISI 2 dapat meningkatkan komponen hasil
(diameter tongkol, panjang tongkol dan bobot 100 butir biji), seperti yang ditunjukkan
pada gambar 1, 2, 3, dan 4.
Tidak seperti yang dilaporkan Dwiani., et.al., (2009) hanya respon terhadap
pertumbuhan sedangkan tidak terhadap hasil. Dengan penambahan pupuk organik (1520) ton.-1. ha. disertai pengaturan serta variasi kerapatan tanam dari (20x70) cm menjadi
(35x35)x70 cm dapat memperbaiki diameter batang, diameter tongkol, panjang tongkol,
bobot 100 butir biji dan bobot biji kering pipil. Populasi tanaman pada kedua paket
teknologi masih berada diantara kondisi optimum untuk mendapatkan hasil maksimal.
Hal ini diperkuat dari hasil penelitian Al-Kaisi dan Yin (2003); Elly Listyowati (2004);
Rusminah (2004) dan Sudiana (2007).
Penambahan pupuk organik dapat menyediakan ketersediaan bahan organik
tanah, memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah serta aktifitas organisme di dalam tanah.
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Perbaikan ini akan berakibat terhadap penyediaan unsur hara dan penyediaan air di
dalam tanah menjadi lebih baik. Peningkatan populasi tanaman berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sampai tingkat tertentu, karena tercapainya
penggunaan cahaya secara maksimal pada awal pertumbuhan. Tinggi rendahnya hasil
biji yang dihasilkan tidak semata mata dipengaruhi oleh jarak tanam, tetapi juga sangat
dipengaruhi olek cocok tidaknya genotipe yang digunakan dengan kondisi penanaman.
Mengingat masing-masing genotipe bersifat spesifik terhadap (lingkungan tumbuh) baik
bersifat makro maupun mikro, oleh karena itu pemilihan genotipe sangat penting dalam
keberhasilan budidaya.
Kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh genotipe Sukmaraga,
Arjuna, Lamuru. Sedangkan hibrida Pioner, BISI 2, BISI 18, NK 22 yang potensi
hasilnya lebih tinggi belum bisa unggul pada kondisi keterbatasan air sehingga masigh
dapat diimbangi oleh genotipe bersari bebas komposit. Berbeda dengan populasi C2
walaupun hasilnya lebih rendah dan berbeda dengan hibrida dan komposit. Hal ini dapat
dijelaskan karena adanya keterbatasan air pada saat pengisian biji. Sementara Populasi
C2 telah dipanen lebih awal walaupun hasil biji pipilan kering terendah, karena secara
genetis potensi hasil lebih rendah tetapi menunjukkan keistimewaan bersifat stay green
dengan umur panen yang sangat genjah (74) hari dibandingkan dengan genotipe lainya
yaitu berkisar antara (85-94) hari.
Selain potensi genetis populasi tersebut lebih dominan dan berkorelasi positif
nyata (p<0,05) antara bobot biji kering pipil dengan sifat yang lain seperti tinggi
tanaman, diameter batang, bobot brangkasan segar, diameter tongkol, panjang tongkol
dan bobot 100 butir biji dengan koefisien korelasi berturut-turut (0,53; 0,53; 0,60; 0,51
dan 0,67, 0,64). Dengan demikian, maka bertambahnya ukuran tinggi tanaman,
diameter batang, bobot brangkasan segar, diameter tongkol, panjang tongkol, dan bobot
100 butir biji akan meningkatkan bobot biji kering pipil tanaman jagung. Hal ini sesuai
dengan hasil penelitian yang dilaporkan oleh Sudika et.al., (1998); Sudika et.al., (2004)
serta Sutresna dan Sudika ( 2005). Hubungan yang erat positif pada beberapa pasang
sifat dapat disebabkan oleh dua hal yaitu pleitropi dan kaitan gen (linkage).

Gambar 1: Rerata (± SE) Diameter Tongkol (cm) untuk setiap genotipe tanaman jagung
dan kombnasi paket teknologi
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Gambar 2: Rerata (± SE) Bobot Brangkasan Segar (cm) untuk setiap genotipe
tanaman jagung dan kombinasi paket teknologi

Gambar 3: Rerata (± SE) Bobot 100 Biji (g) untuk setiap genotipe tanaman jagung dan
kombinasi paket teknologi
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Gambar 4: Rerata (± SE) Hasil Biji Kering Pipil (gram/tan) untuk setiap genotipe
tanaman jagung dan kombinasi paket teknologi

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1) Kedua Paket teknologi sederhana maupun teknologi yang telah diperbaiki belum
mampu meningkatkan bobot biji kering pipil tanaman jagung kecuali terhadap
bobot brangkasan segar, diameter tongkol, panjang tongkol, dan bobot 100 butir
biji kering
2) Hibrida BISI 2, BISI 18, NK22, Pioner dan Komposit Sukmaraga, Arjuna dan
Lamuru, menunjukkan bobot biji kering pipil yang sama dan lebih tinggi serta
berbeda dengan Populasi C2.
3) Hibrida BISI 2, BISI 18, Pioner dan NK22 menunjukkan pertumbuhan yang
lebih baik dan komponen hasil yang lebih tinggi sedangkan Sukmaraga hanya
terhadap komponen hasil
B. Saran
Hibrida BISI 2, BISI 18, NK22, Pioner dan Komposit Sukmaraga, Arjuna dan
Lamuru dapat dipertimbangkan untuk dibudidayakan pada lingkungan tumbuh
dengan penerapan paket teknologi sederhana maupun yang telah diperbaiki.
UCAPAN TERIMA KASIH
Kemenristek Dikti atas dana Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi yang
diberikan memlalui DIPA Unram 2016 sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan.
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RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL DUA VARIETAS BAWANG MERAH
AKIBAT APLIKASI BEBERAPA FORMULASI BIOAKTIVATOR DENGAN
BAHAN DASAR JAMUR Trichoderma spp.
1)

Suwardji, 1)I Made Sudantha, dan 1)Ruth Stella Petrunella Thei
1)
Fakultas Pertanian Universitas Mataram
Korespondensi: 0370-626394/ 0818362754, Email: imade_sudantha@yahoo.co.id
ABSTRAK
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui respon pertumbuhan dan hasil dua varietas
bawang merah akibat aplikasi beberapa formulasi bioaktivator dengan bahan dasar
jamur Trichoderma spp. Penelitian menggunakan metode eksperimental
yang
dilakukan di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat mulai
bulan Mei sampai dengan Agustus 2016. Penelitian menggunakan Rancangan Petak
Terbagi yang terdiri dari 2 faktor. Petak utama adalah varietas bawang merah terdiri
atas dua aras, yaitu: Super Philip dan Keta Monca. Anak petak adalah formulasi
bioaktivator yang terdiri dari empat aras, yaitu: tanpa bioaktivator, bioaktivator cair,
bioaktivator butiran, dan bioaktivator tablet. Perlakuan merupakan kombinasi antara
varietas bawang merah dengan formulasi bioaktivator yang diulang empat kali sehingga
terdapat 32 unit percobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan dan hasil
bawang merah varietas Keta Monca lebih baik dibandingkan dengan varietas Super
Philip. Respon pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah menjadi lebih baik
apabila diplikasikan dengan
bioaktivator formulasi cair, butiran dan tablet
dibandingkan dengan kontrol (tanpa bioaktivator).
Kata kunci: varietas, formulasi, bioaktivator, Trichoderma spp., bawang merah.
ABSTRACT
The purpose of research is to study the response of the growth and yield of two varieties
of onion due to the application of several formulations of bioactivator with a basis of
Trichoderma spp. Research using experimental methods conducted in the village
Senteluk Batulayar District of West Lombok Regency from May to August 2016. The
studies using Split Plot Design consisting of two factors. The main plot is the onion
varieties consists of two levels, namely: Super Philip and Keta Monca. The subplots are
bioactivator formulations consisting of four levels, namely: without bioactivator,
bioactivator liquid, bioactivator granules, and bioactivator tablet. The treatment is a
combination of onion varieties with the formulation of bioactivator that is repeated four
times so that there are 32 experimental units. The results showed that the growth and
yield of onion varieties Keta Monca better than the varieties Super Philip. Response to
the growth and yield of onion becomes better if application with bioactivator liquid
formulations, granules and tablets compared to control (without bioactivator).
Keywords: varieties, formulations, bioactivator, Trichoderma spp. onion
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LATAR BELAKANG
Bawang merah (Allium cepa var. ascalonicum.). merupakan sayuran umbi yang
cukup populer di kalangan masyarakat, selain nilai ekonomisnya yang tinggi, bawang
merah juga berfungsi sebagai penyedap rasa dan dapat juga digunakan sebagai bahan
obat tradisional atau bahan baku farmasi lainnya (Anonim, 2014).
NTB sebagai produsen bawang merah menempati urutan ke-empat setelah Jawa
Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Produksi bawang merah di NTB tahun 2014
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 101.628 ton pada tahun 2013
menjadi 117.513 ton pada tahun 2014 (BPS, 2015a). BPS (2015b) mencatat impor
bawang merah sepanjang tahun 2014 sebesar 74.903 ton. Tingginya impor bawang
merah ini disebabkan ketersediaannya belum dapat memenuhi permintaan dalam negeri.
Untuk mengimbangi hal tersebut, produksi bawang merah dalam negeri perlu
ditingkatkan. Namun demikian, produksi bawang merah masih rendah disebabkan
karena beberapa kendala budidaya.
Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya hasil bawang merah di NTB antara
lain penggunaan bibit bawang merah yang tidak berkualitas dan budidaya bawang
merah yang masih konvensional yang terlalu mengandalkan penggunaan pupuk NPK
(Phonska) yang tinggi (lebih 200 kg/ha) (Sudantha, 2015).
Dengan demikian perlu dicari alternatif terpadu untuk meningkatkan
produktivitas hasil bawang merah dengan menerapkan budidaya tanaman bawang
merah melalui teknologi biologis atau teknologi sepadan seperti penggunaan bibit
unggul bawang merah dan penggunaan bioaktivator.
Berdasarkan hasil survei pendahuluan varietas bawang merah yang dominan
ditanam oleh petani bawang merah di NTB adalah varietas Super Philip dan varietas
Keta Monca, hanya saja teknologi budidaya yang diterapkan masih konvensional
(Sudantha, 2015).
Penggunaan bioaktivator yang mengandung jamur saprofit T. harzianum isolat
SAPRO-07 dan jamur endofit T. koningii isolat ENDO-02 telah terbukti memacu
pertumbuhan pada tanaman vanili (Sudantha, 2010), memacu pertumbuhan dan hasil
pada tanaman jagung (Sudantha dan Suwardji, 2013), memacu pertumbuhan dan hasil
pada tanaman kedelai (Sudantha dan Suwardji, 2014) dan memacu pertumbuhan dan
hasil pada tanaman bawang merah (Sudantha, 2015).
Namun demikian seberapa besar peran berbagai formulasi bioaktivator hasil
fermentasi jamur Trichoderma spp. meningkatkan pertumbuhan dan hasil pada tanaman
bawang merah belum banyak terungkap. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang
“Respon Dua Tanaman Bawang Merah Akibat Pemberian Beberapa Formulasi
Bioaktivator Dengan Bahan Dasar Jamur Trichoderma spp.” dengan tujuan untuk
mengetahui respon pertumbuhan dan hasil dua varietas bawang merah akibat aplikasi
beberapa formulasi bioaktivator dengan bahan dasar jamur Trichoderma spp.
BAHAN DAN METODE
Bahan Penelitian
Benih bawang merah yang digunakan adalah varietas Super Pilif dan Keta
Monca yang diperoleh dari penangkar benih yang ada di NTB. Benih bawang merah
yang digunakan adalah benih yang sehat dan bermutu dengan umur simpan 2 bulan dan
tampak ada titik-titik tumbuh di akarnya.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

269

Bioaktivator yang digunakan formulasi cairan, butiran dan tablet. Formulasi
dibuat berdasarkan metode Sudantha (2009), yakni: Seresah daun kopi dicampur
dengan tanah liat dengan perbandingan 1 : 3, selanjutnya dicampur dengan suspensi
jamur T. koningii isolat Endo-04 dan T. Harzianum isolat Sapro-07. Setelah tercampur
merata kemudian bioaktivator tersebut dibuat dalam formulasi cairan, butiran dan tablet,
selanjutnya diinkubasikan pada suhu kamar selama dua minggu.
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental dengan percobaan
lapang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Juni 2016
bertempat di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Penelitian
menggunakan Rancangan Petak Terbagi (Split Plot Design) yang terdiri dari 2 faktor.
Sebagai Petak Utama adalah varietas yang terdiri atas dua aras yaitu: Varietas Super
Philip dan varietas Keta Monca. Sebagai Anak Petak adalah formulasi bioaktivator
yang terdiri atas empat aras, yaitu: tanpa bioaktivator, bioaktivator formulasi cair,
bioaktivator formulasi butiran, dan bioaktivator formulasi tablet. Perlakuan merupakan
kombinasi antara varietas dengan formulasi bioaktivator yang masing-masing diulang
empat kali, sehingga terdapat 32 unit percobaan.
Cara Kerja
Pengolahan dilakukan dengan menggunakan cangkul guna meratakan tanah dan
membuat petak dengan ukuran 2m × 4m untuk setiap petak perlakuan. Setelah
pengolahan tanah dilakukan pemupukan dasar menggunakan Phonska 100 kg/ha
dengan cara dibenamkan dilarikan pada larikan yang telah dibuat. Selanjutnya diberikan
bioaktivator dilakukan dengan cara dibenamkan pada lariakan yang telah diberi pupuk
dasar. Bioaktivator formulasi cair diberikan sebanyak 10 ml, formulasi butiran dan
tablet diberikan masing-masing sebanyak 10 g.
Penanaman dilakukan dengan cara memasukkan umbi bibit bawang kedalam
lubang dengan kedalaman 2 cm dan lubang ditutup kembali dengan tanah. Penanaman
dilakukukan dengan jarak tanam 20 × 20 cm. Selanjutnya pemeliharaan tanaman
meliputi pemupukan susulan, pengairan, penyiangan, dan pengendalian hama.
Pengamatan parameter pertumbuhan tanaman bawang merah meliputi tinggi
tanaman pada umur 7 hari setlah tanam (hsi), 21 hsi dan 35 hsi. Sedangkan parameter
hasil bawang merah meliputi bobot segar tanaman bawang merah, bobot kering tanaman
bawang merah, bobot umbi segar bawang merah dan bobot kering bawang merah.
Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan Analysis of Variance (ANOVA)
dengan taraf nyata 5% menggunakan Minitab for Windows Rel. 13. Jika terdapat variasi
maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf
nyata 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh
Varietas Bawang Merah dan Formulasi Bioaktivator terhadap
Pertumbuhan Tinggi Tanaman Bawang Merah
Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa varietas bawang merah berbeda
nyata terhadap tinggi tanaman bawang merah baik pada umur 7 hsi, 21 hasi dan 35 hsi,
demikian pula formulasi bioaktivator berpengaruh yang nyata terhadap tinggi tanaman
bawang merah baik pada umur 7 hsi, 14 hasi dan 21 hasi. Hasil uji lanjut menggunakan
BNJ 5% pengaruh varietas bawang merah dan formulasi bioaktivator terhadap tinggi
tanaman bawang merah disajikan pada Tabel 1 dan 2.
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Tabel 1. Pengaruh varietas bawang merah terhadap tinggi tanaman bawang merah.
Rerata Tinggi Tanaman Bawang Merah (cm)
Perlakuan
7 hsi
21 hsi
35 hsi
1)
1)
Super Philip
11,63 a
24,06 a
30,34 a 1)
Keta Monca
15,57 b
28,41 b
35,44 b
BNJ 5%
2,88
2,98
3,86
Keterangan: 1) Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak
berbeda nyata.
Pada Tabel 1 terlihat penggunaan varietas bawang merah yang berbeda
menunjukkan pertumbuhan tinggi tanaman yang berbeda baik pada umur 7 hsi, 21 hsi
dan 35 hsi. Varietas Keta Monca menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan Super Philip.
Adanya kenyataan bahwa varietas Keta Monca pertumbuhan tinggi tanaman
lebih tinggi dibandingkan dengan Super Philip disebabkan karena varietas Keta Monca
lebih mudah beradaptasi terhadap lingkungan dibandingkan dengan Super Philip.
Berdasarkan SK Mentan No. 529/Kpts/PD.210/10/2003 bahwa varietas Keta Monca
merupakan varietas unggul nasional yang berasal dari Kabupaten Bima NTB dengan
deskrepsi tinggi tanaman berkisar antara 20 – 25 cm, cocok untuk dataran rendah dan
tahan terhadap cemaran lingkungan (hujan dan sengatan matahari. Sementara itu
varietas Super Philip merupakan varietas introduksi dari Philipine berdasarkan SK
Mentan No. 66/Kpts/TP.240/2/2000 dengan deskripsi tinggi tanaman berkisar antara 36
– 45 cm, baik untuk dataran rendah dan medium pada musim kemarau.
Tabel 2. Pengaruh formulasi bioaktivator terhadap tinggi tanaman bawang merah.
Perlakuan
Rerata Tinggi Tanaman Bawang Merah (cm)
Bioaktivator
7 hsi
21 hsi
35 hsi
1
1
Tanpa bioaktivator
13,24 a )
28,85 a )
31,33 a 1)
Cairan
13,53 b
32,91 b
33,49 b
Butiran
14,07 b
33,08 b
33,68 b
Tablet
13,56 b
32,98 b
33,06 b
BNJ 5%
0,27
3,51
1,03
Keterangan: 1) Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak
berbeda nyata.
Pada Tabel 2 terlihat bahwa formulasi bioaktivator berpengaruh terhadap tinggi
tanaman bawang merah baik pada umur 7 hsi, 21 hsi dan 35 hsi, semua perlakuan
dengan formulasi bioaktivator baik cair, butiran dan tablet berbeda nyata dengan
kontrol, sedangkan antar formulasi bioaktivator tidak menunjukkan beda nyata. Hal ini
berarti bahwa bioaktivator yang mengandung jamur T. koningii isolat Endo-02 dan T.
harzianum isolat Sapro-07 yang diformulasi cair, butiran dan tablet dapat memacu
pertumbuhan tinggi tanaman bawang merah.
Adanya kenyataan bahwa bioaktivator yang mengandung jamur T. koningii isolat
Endo-02 dan T. harzianum isolat Sapro-07 dapat memacu pertumbuhan tinggi tanaman
bawang merah karena peran jamur T. koningii isolat Endo-02 yang lebih dominan
dalam memacu pertumbuhan vegetatif tanaman bawang merah. Sudantha (2010b)
melaporkan bahwa peran jamur endofit T. koningii isolat ENDO-02 di dalam jaringan
tanaman dapat menstimulir etilen sehingga memacu pertumbuhan vegetatif tanaman
terutama tinggi tanaman dan jumlah daun.
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Pengaruh Varietas Bawang Merah dan Formulasi Bioaktivator terhadap Hasil
Tanaman Bawang Merah
Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa varietas bawang merah berbeda
nyata terhadap jumlah anakan, bobot segar tanaman bawang merah, dan bobot umbi
segar bawang merah. Demikian pula formulasi bioaktivator berpengaruh yang nyata
terhadap jumlah anakan, bobot segar tanaman bawang merah, dan bobot umbi segar
bawang merah. Hasil uji lanjut menggunakan BNJ 5% pengaruh varietas bawang merah
dan formulasi bioaktivator terhadap jumlah anakan, bobot segar tanaman bawang
merah, dan bobot umbi segar bawang merah disajikan pada Tabel 3 dan 4.
Tabel 3. Pengaruh aplikasi varietas bawang merah terhadap jumlah anakan, bobot
segar tanaman bawang merah, dan bobot umbi segar bawang merah.
Perlakuan

Jumlah Anakan
(umbi/rumpun)

Bobot Segar Tanaman
(g/rumpun)

Bobot Umbi Segar
(g/rumpun)

Super Philip
4,82 a 1)
27,94 a 1)
25,28 a 1)
Keta Monca
6,95 b
29,14 b
27,34 b
BNJ 5%
1,63
1,02
1,77
1)
Keterangan: Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak
berbeda nyata.
Pada Tabel 3 menunjukkan penggunaan varietas bawang merah yang berbeda
menunjukkan hasil bawang merah yang berbeda baik berupa jumlah anakan, bobot
segar tanaman, dan bobot umbi segar tanaman. Varietas Keta Monca memperlihatkan
hasil bawang merah yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Super Philip. Hal
ini berarti bahwa varietas bawang merah Keta Monca memberikan hasil bawang merah
berupa jumlah anakan, berupa bobot segar tanaman, dan bobot umbi segar tanaman
yang lebih baik dibandingkan dengan Super Philip.
Adanya kenyataan bahwa varietas Keta Monca memberikan hasil yang lebih
tinggi dibandingkan dengan Super Philip disebabkan karena varietas Keta Monca lebih
mudah beradaptasi terhadap lingkungan dibandingkan dengan Super Philip, sehingga
jumlah anakan, bobot segar tanaman, dan bobot umbi segar tanaman lebih tinggi
dibandingkan
dengan
Super
Philip.
Berdasarkan
SK
Mentan
No.
529/Kpts/PD.210/10/2003 bahwa varietas Keta Monca dideskrepsikan memiliki anakan
3 – 6 umbi, berat umbi basah (panen) berkisar antara 8 – 25 gram per knoll, dan potensi
hasil 10,70 ton umbi kering/ha. Sementara itu varietas Super Philip merupakan varietas
introduksi dari Philipine berdasarkan SK Mentan No. 66/Kpts/TP.240/2/2000 dengan
deskripsi jumlah anakan 9 – 18 umbi/rumpun dan potensi hasil 18,00 ton/ha umbi
kering.
Pada Tabel 4 terlihat bahwa formulasi bioaktivator yang mengandung jamur T.
koningii isolat Endo-02 dan T. harzianum isolat Sapro-07 memberikan hasil yang
berbeda nyata terhadap bobot segar tanaman bawang merah, bobot umbi segar bawang
merah dan jumlah anakan bawang merah. Semua perlakuan dengan formulasi
bioaktivator baik cair, butiran dan tablet berbeda nyata dengan kontrol, sedangkan antar
formulasi bioaktivator tidak menunjukkan beda nyata. Hal ini berarti bahwa
bioaktivator yang mengandung jamur T. koningii isolat Endo-02 dan T. harzianum isolat
Sapro-07 yang diformulasi cair, butiran dan tablet dapat meningkatkan hasil tanaman
bawang merah.
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Tabel 4. Pengaruh formulasi bioaktivator terhadap jumlah anakan, bobot segar
tanaman bawang merah, dan bobot umbi segar bawang merah
Perlakuan
Bobot Segar
Jumlah
Bobot Umbi Segar
Bioaktivator
Tanaman
Anakan (umbi)
(g/rumpun)
(g/rumpun)
Tanpa
25,45 a 1)
bioaktivator
5,35 a 1)
23,42 a 1)
Cair
6,16 b
29,47 b
27,08 b
Butiran
6,09 b
30,03 b
27,50 b
Tablet
6,03 b
29,20 b
27,30 b
BNJ 5%
0,50
2,75
2,95
Keterangan: 1) Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak
berbeda nyata.
Adanya kenyataan bahwa bioaktivator yang dapat meningkatkan hasil bawang
merah disebabkan karena peran jamur T. harzianum isolat Sapro-07 yang lebih
dominan dalam memacu peningkatan hasil tanaman. Sudantha (2010b) melaporkan
bahwa jamur saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 di rhizosfer atau daerah perakaran
tanaman mengeluarkan etilen yang didifusikan ke jaringan tanaman melalui silem yang
berperan dalam memacu pertumbuhan generatif. Windham et al. (1986) melaporkan
bahwa jamur T. harzianum dapat meningkatkan perkecambahan benih dan
pertumbuhan tanaman. Tronsmo dan Dennis (1977 dalam Cook dan Baker, 1983)
melaporkan bahwa penyemprotan konidia jamur T. viride dan T. koningii untuk
melindungi tanaman strawberi dari penyakit busuk ternyata dapat memacu pembungaan
lebih awal. Salisbury dan Ross (1995) mengatakan bahwa dari empat macam auxin
yaitu geberelin, sitokinin, asam absisat dan etilen, diduga etilen merupakan hormon
yang dihasilkan oleh jamur Trichoderma spp. yang dapat memacu pembungaan pada
tanaman. Latifah et al., (2014) bahwa aplikasi T.harzianum pada tanaman kedelai
berperan sebagai agen hayati dan stimulator pertumbuhan tanaman sehingga mampu
meningkatkan komponen hasil dibandingkan dengan perlakuan tanpa pemberian
Trichoderma. Arianci (2014) juga menyebutkan bahwa Trichoderma spp. dapat
menghasilkan hormon tertentu untuk meningkatkan berat dan jumlah polong pada
tanaman kedelai di lahan gambut. Semakin baik pertumbuhan tanaman maka berat
kering tanaman yang dihasilkan akan semakin baik pula. Triyatno (2005) melaporkan
bahwa Trichoderma spp. mampu merangsang tanaman dalam memproduksi hormon
asam giberelin (GA3), Asam Indolasetat (IAA), dan benzylaminopurin (BAP) sehingga
pertumbuhan tanaman lebih optimum, subur, sehat, kokoh, dan pada akhirnya
berpengaruh pada ketahanan tanaman. Hormon giberelin dan auksin berperan dalam
pemanjangan akar dan batang, dan pertumbuhan buah (umbi) serta meningkatkan
pertumbuhan tanaman.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:
Pertumbuhan dan hasil bawang merah varietas Keta Monca lebih baik dibandingkan
dengan varietas Super Philip. Respon pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah
menjadi lebih baik apabila diplikasikan dengan bioaktivator formulasi cair, butiran dan
tablet dibandingkan dengan kontrol (tanpa bioaktivator).
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka disarankan untuk melakukan
penelitian lebih lanjut tentang dosis dan cara aplikasi bioaktivator yang mengadung
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jamur T. koningii isolat Endo-02 dan T. harzianum isolat Sapro-07 pada berbagai
varietas di lokasi yang berbeda sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan potensi
biologis tanaman bawang merah di lapang.
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ABSTRAK
Penggunaan insektisida yang efektif sangat diperlukan untuk mengurangi dampak
negativ yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan
lima jenis insektisida anjuran untuk mengendalikan hama polong kacang
hijau.Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan (KP) Ngale, Kabupaten Ngawi. Jawa
Timur. Pada bulan Juli - Sepetember 2015.Percobaan ini menggunakan Rancangan
Acak Kelompok dengan tiga ulangan. Perlakuan terdiri ataslima jenis insektisida
anjuran dan kontrol (tanpa insektisida). Dari hasil penelitian diperoleh dua jenis
insektisida yang efektif menurunkan populasi hama sehari sebelum dan sesudah aplikasi
dibandingkan 275ontrol, yaitu insektisida berbahan aktif Klorantraniliprol +
Thiamethoksam mampu menurunkan populasi hama L. suturellus sebesar 67,2% M.
testulasis (41,5%), dan bahan aktif Fironil menurunkan populasi hama L. suturellus
(23,4%) M. testulasis (31,3%), selain itu, Kedua jenis bahan aktif insektisda tersebut
mampu mempertahankan hasil panen kacang hijau sebesar 57% dan 47%.Dibandingkan
275ontrol. Dari hasil penelitian ini disimpulkan jenis insektisida yang efektif untuk
mengendalikan hama polong kacang hijau adalah insektisida berbahan aktif
Klorantraniliprol + Thiamethoksam dan Fipronil.
Kata Kunci : Bahan aktif, kacang hijau, L. suturellus, M. testulasi.
ABSTRACT
The uses of effective insecticides are needed to reduce the negative impacts caused by
pests. This study aims was to determine the effectiveness of the five kinds of
recommended insecticides to control pests of mung bean pods. Research was conducted
at the experiment station Ngale, Ngawi, East Java, from July – September 2015. The
experimental design was a randomized block design three times replicates. The results
showed that two types of insecticides (Klorantraniliprol + Thiamethoksam) was
effectively to reduced L.suturellus (67.2%) and M. testulasis (41.5%), and Fironil was
effective to reduced L. suturellus (23.4%) and M. testulasis (31.3%). In addition, these
two types of active ingredients were able to maintain yields of 47% and 57% compared
to control. In conclusion, the effective insecticides for pod pests on mung bean were
Klorantraniliprol + Thiamethoksam and fipronil.
Keywords: The active ingredient, mung beans, L. suturellus, M. testulasis.
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LATAR BELAKANG
Kacang hijau merupakan komoditas tanaman pangan yang mempunyai nilai
strategis dan ekonomi tinggi. Minat petani untuk komoditas kacang hijau cukup baik,
hal ini terlihat dari luas pertanaman yang relatif stabil dibandingkan komoditas kedelai,
kondisi tersebut disebabkan salah satunya karena harga kacang hijau yang
menguntungkan bagi petani dan kebutuhan air yang rendah, sehingga sangat cocok
untuk ditanam pada lahan sawah setelah tanaman padi. Meskipun demikian, produksi
kacang hijau dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga
untuk mencukupi kebutuhan pada tahun 2011 masih diperlukan impor 39 ribu ton
(Dirjen Tanaman Pangan 2012). Salah satu kendala rendahnya produksi kacang hijau
adalah adanya serangan hama.
Longitarsus suturellus (Coleoptera; Chysomelidae) merupakan hama kumbang
pemakan polong kacang hijau yang menyerang daun muda (pucuk), bunga, dan polong.
Gejala serangannya berupa lubang-lubang pada daun yang sudah mekar akibat gigitan
imago pada pucuk tanaman yang belum terbuka, sehingga setelah daun (pucuk) terbuka
terlihat lubang-lubang bekas gigitan.Selain menyerang pucuk tanaman, kumbang juga
memakan biji dan kulit polong muda dengan gejala serangan adanya lubang pada
polong disertai kotoran imago (Tantawizal dan Indiati, 2015).
Maruca testulasis Geyer (Lepidoptera; Pyralidae) merupakan hama utama pada
tanaman kacang hijau yang menyerang bunga dan polong. Serangan pada bunga
menyebabkan bunga menjadi rontok dan gagal menjadi polong, dan serangan pada
polong mengakibatkan biji polong cacat (rusak) dan tidak bisa dimanfaatkan.
Kehilangan hasil pada kacang hijau akibat serangan hamaM. testulasis di Banjarnegara
Jawa Tengah tahun 2006 berkisar antara 13 – 59% (Indiati, 2007), dan apabila hama ini
tidak dikendalikan dapat menyebabkan kehilangan hasil mencapai 1,304 ton/ha (Indiati,
2010).
Selain menyerang kacang hijau M. testulasis juga dapat menyerang tanaman
kacang-kacangan lainnya seperti kacang tunggak, kacang gude, dan kacang panjang
(Shanower et al 1999; Indiati 2010). Singh et al 1990; Indiati 2007 menyatakan bahwa
kehilangan hasil kacang tunggak akibat serangan M. testulasis berkisar antara 20-80%
Upaya pengendalian hama masih mengandalkan penggunaan insektisida kimia,
hasil penelitian Tantawizal dan Indiati (2015), menyatakan pada pertanaman kacang
hijau di lahan sawah di Kabupaten Madiun menggunakan insektisida berbahan aktif
sihalotrin dan agen hayati SlNPV tidak efektif mengendalikan hama L. suturellus dan
menyebabkan kehilangan hasil 12 – 36%. Sedangkan hasil penelitian Indiati 2010
mengendalikan hama M. testulasis menggunakan insektisidaberbahan aktif lamda
sihalotrin 2 ml/liter dengan interval waktu aplikasi satu minggu mulai umur 45 hst
mampu menekan populasi larva dari 42,6 ekor/m2 menjadi 2,0 ekor/m2 pada 51 hst dan
mampu mempertahankan hasil biji 1,56 ton/ha (Indiati, 2010)
Penggunaan insektisida yang efektif sangat diperlukan guna mengurangi biaya
produksi,dan aplikasi yang berlebihan sehingga mengurangi dampak negative yang
ditimbulkan. Salah satu upaya untuk mengurangi dampak negative yang ditimbulkan
akibat penggunaan insektisida kimia adalah menggunakan jenis insektisida secara
bijaksana dengan cara mengetahui hama sasaran serta menggunakan insektisida yang
paling efektif sehingga aplikasi tidak dilakukan berulang-ulang.
Tekhnik dan waktu aplikasi, dosis dan volume semprot, serta bagian tanaman
tempat pemaparan insektisida yang tidak tepat seringkali menjadi penyebab
ketidakefektifan insektisida kimia. Dengan teknik pemaparan yang benar, pengujian
tetap diperlukan pada jenis-jenis insektisida kimia anjuran lainnya sebagai antisipasi
akan munculnya ketahan suatu jenis hama terhadap jenis insektisida (Norris et al.
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2003). Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat keefektifan
beberapa jenis insektisida anjuran untuk mengendalikan hama polong kacang hijau
perlu dilakukan.
BAHAN DAN METODE
Percobaan dilakukan di lahan sawah Kebun Percobaan (KP) Ngale, Kabupaten
Ngawi, Jawa Timur.Pada bulan Juli – September 2015.Percobaan menggunakan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan enam perlakuan, dan tiga
ulangan.Insektisida yang dicoba disajikan pada Tabel 1.
Kacang hijau MLG 129 ditanam dengan jarak tanam 40 cm x 15 cm, dua biji
tiap lubang, diberikan perlakuan fungisida (berbahan aktif Propineb) untuk
mengendalikan penyakit tular tanah. Pupuk dengan dosis 37,5 kg N/ha; 73,5 P2O5/ha;
37,5 K2O/hadiberikan pada saat tanam. Penyiangan dilakuakan secara manual pada
umur 14 dan 28 hst. Pengendalian hama tanaman muda dan hama daun dilakukan pada
umur 7, 14, dan 21 hst menggunakan insektisida rekomendasi disesuaikan jenis hama.
Selanjutnya 30, 37, 44, 51, dan 58 hst diaplikasikan insektisida sesuai perlakuan pada
Tabel 1.
Pengamatan jenis dan populasi hama polong dilakukan pada sehari sebelum dan
sehari sesudah aplikasi. Pengamatan imago kumbang pemakan polong L. suturellus
dilakukan menggunakan sweep net yang diayunkan lima kali ayunan tunggal,
selanjutnya jenis serangga yang terperangkap diidentifikasi dan dihitung populasinya.
Larva hama penggerek polong M. testulasis diamati secara lansung pada lima titik
sampel yang tiap titiknya terdiri atas 10 rumpun tanaman kacang hijau. Hasil panen
dihitung berdasarkan hasil panen per petak.
Tabel 1. Lima jenis insektisida yang dicoba untuk mengendalikan hama pemakan
polong L. suturellus dan hama penggerek polong M. testulasis pada tanaman
kacang hijau
Dosis/liter
Perlakuan
Bahan aktif
Keterangan
air
P1

Deltametrin

1,0 ml

Racun kontak/lambung, pekatan warna
kuning

P2

Fipronil

1,0 ml

Insektisida zat pengatur tumbuh, sistemik,
racun kontak/lambung, suspense warna
putih

P3

Klorantraniliprol
+
Thiamethoksam

0,1 ml

Insektisida racun kontak dan sistemik
berbentuk pekatan yang larut dalam air,
berwarna putih kecoklatan

P4

Metomil

2,0 g

Insektisida
karbamat,
lambung/kontak/spectrum luas,
putih pembanding

P5

Beta silutrin

0,5 ml

Racun kontak/lambung, pekatan kuning
bening

P6

Air

-

Kontrol
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan dan identifikasi hama diperoleh dua jenis hama polong yang
menyerang yaitu M. testulasis dengan gejala berupa bekas gerekan dan apabila polong
dibuka terdapat larva atau bekas kotoran larva, dan yang kedua kumbang L. suturellus
dengan gejala serangan berupa gigitan pada polong sehingga polong menjadi cacat,
gigitan biasanya terjadi pada bagian posisi biji polong (Gambar 1)
A. Populasi Longitarsus suturellus
Penghitungan penurunan populasi yang diperoleh dari rata-rata kumulatif lima
kali pengamatan sehari sesudah aplikasi pada 30, 37, 44, 51, dan 58 hst. Hasil
pengamatan menunjukkan penurunan populasi tertinggi pada perlakuan insektisida
berbahan aktif Klorantraniliprol + Thiamethoksam (67,2%), berikutnya Fipronil
(23,4%). Deltametrin (20,5%), Beta silutrin (17,1%), dan Metomil (13%), sedangkan
pada kontrol populuasinya mengalami peningkatan (13%) dibandingkan populasi sehari
sebelum aplikasi, hal ini disebabkan karena imago L. suturellus aktif terbang sehingga
berpindah ke petak tanpa aplikasi insektisida (kontrol) (Gambar 2). Hasil ini
menunjukkan bahwa jenis insektisida yang paling efektif untuk menggendalikan
populasi hama pemakan polong adalah insektisida berbahan aktif Klorantraniliprol +
Thiamethoksam.

Polong yang terserang L. suturellus

Polong terserang M. Testulasis

Gambar 1.Perbedaan gejala serangan hama pemakan polong L. suturellus (sebelah kiri)
dan hama penggerek polongM. testulasis yang menyerang polong kacang
hijau di KP Ngale 2015
Penurunan populasi L. suturellus sehari sebelum dan sesudah aplikasi insektisida
dibandingkan kontrol juga menunjukkan pola yang sama yaitu penurunan populasi
tertinggi pada perlakuan insektisida berbahan aktif Klorantraniliprol + Thiamethoksam
77,2%, berikutnya Fipronil 41,3%. Deltametrin 36,5%, Metomil 38,3%, dan Beta
silutrin 28,4% (Tabel 2).
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Gambar 2. Kumulatif populasi L. suturellus dari lima pengamatan sehari sebelum dan
sesudah aplikasi insektisida. P1 = Deltametrin, P2 = Fipronil, P3 =
Klorantraniliprol + Thiamethoksam, P4 = Metomil, P5 = Beta silutrin, dan P6
= Air. Data diperoleh dari rata-rata kumulatif lima pengamatan yaitu 30, 37,
44, 51, dan 58 hst.
Tabel 2. Penurunan populasi L. suturellus terhadap kontrol sesudah aplikasi insektisida
dan sebelum + sesudah aplikasi insektisida
Perlakuan
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Bahan aktif
insektisida
Deltametrin
Fipronil
Klorantraniliprol
+
Thiamethoksam
Metomil
Beta silutrin
Air

Penurunan populsi L. suturellus (%) terhadap control 1)
Sesudah aplikasi
insektisida
47,0 b
52,0 b

Sesudah + sebelum
aplikasi insektisida
36,5 bc
41,3 b

89,4 a

77,2 a

46,0 bc
38,9 c
-

38,3 b
28,4 c
-

1)

Data diperoleh dari rata-rata kumulatif lima pengamatan yaitu 30, 37, 44, 51, dan 58
hst
= nyata pada tara uji F 5%
B.

Populasi hama penggerek polong M. testulasis
Kumulatif populasi hama penggerek polong kacang hijau M. testulasis dari
lima pengamatan sehari sebelum dan sesudah aplikasi insektisida disajikan pada
Gambar 3. Penurunan tertinggi dicapai pada perlakuan insektisida dengan bahan aktif
Klorantraniliprol + Thiamethoksam (41,5%), diikuti Fipronil (31,3%). Pada insektisida
jenis lainnya berkisar antara 14,2 – 19,2%, sedangkan pada petak yang disemprot air
terdapat penurunan populasi paling rendah yaitu hanya 4,5%.
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Gambar 3. Kumulatif populasi M. testulasis dari lima pengamatan sehari sebelum dan
sesudah aplikasi insektisida (A) dan penurunan populasinya (B). P1 =
Deltametrin, P2 = Fipronil, P3 = Klorantraniliprol + Thiamethoksam, P4 =
Metomil, P5 = Beta silutrin, dan P6 = Air. Data diperoleh dari rata-rata
kumulatif lima pengamatan yaitu 30, 37, 44, 51, dan 58 hst.
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa aplikasi insektisida berpengaruh nyata
terhadap penurunan populasi M. testulasis (Tabel 3). Menunjukkan penurunan populasi
terbanyak dibandingkan kontrol sehari setelah aplikasi dicapai oleh insektisida dengan
bahan aktif Klorantraniliprol + Thiamethoksam (79,1%), diikuti Fipronil (70,3%). Pada
insektisida lainnya penurunan populasi berkisar 29,1 – 43,9%.
Penurunan populasi sehari sebelum dan sesudah aplikasi insektisida
dibandingkan kontrol (Tabel 3), terbanyak pada insektisida berbahan aktif
Klorantraniliprol + Thiamethoksam (72,3%), dan Fipronil (64,4%). Insektisida lainnya
berkisar antara 24,4 – 38,6%. Hasil tersebut menyatakan bahwa jenis insektisida yang
efektif untuk mengendalikan hama penggerek polong kacang hijau M. testulasis adalah
insektisida dengan bahan aktif Klorantraniliprol + Thiamethoksam dan Fipronil.
Efektivitas tersebut juga didukung oleh terjadinya penurunan populasi berbagai jenis
insektisida yang digunakan terhadap kontrol (Tabel 3).
Tabel 3. Penurunan populasi M. testulasis terhadap kontrol sesudah aplikasi insektisida
dan sebelum + sesudah aplikasi insektisida
Perlakuan
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Bahan aktif
insektisida
Deltametrin
Fipronil
Klorantraniliprol
+
Thiamethoksam
Metomil
Beta silutrin
Air

Penurunan populsi M. testulasis (%) terhadap control 1)
Sesudah aplikasi
insektisida
29,1 c
70,3 a

Sesudah + sebelum
aplikasi insektisida
24,4 c
64,4 a

79,1 a

72,3 a

43,9 b
34,5 bc
-

38,6 b
30,7 bc
-

1) Data diperoleh dari rata-rata kumulatif lima pengamatan yaitu 30, 37, 44, 51, dan 58
hst ,= nyata pada tara uji F 5%
C. Hasil panen
Analisis ragam menunjukkan bahwa bahan aktif insektisida kimia berpengaruh
nyata terhadap hasil panen kacang hijau. Aplikasi insektisida untuk mengendalikan
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hama pemakan polong L. suturellus dan hama penggerek polong M. testulasis mampu
mempertahankan hasil panen kedelai sebesar 17 - 57% (Gambar 4).
Hasil panen tertinggi pada tanaman kacang hijau yang diaplikasikan dengan
insektisida berbahan aktif Klorantraniliprol + Thiamethoksam, yaitu 1,21 t/ha, diikuti
Fipronil 1,11 t/ha. Selanjutnya Beta silutrin (0,91 t/ha), Metomil (0,83 t/ha), Deltametrin
(0,81 t/ha, dan hasil terendah diperoleh pada petak yang disemprot menggunakan air
yaitu (0,64t/ha) (Gambar 4).
Data hasil panen yang diperoleh dari kelima perlakuan jenis insektisida yang
diuji menunjukkan dua jenis bahan aktif yang memiliki kemampuan untuk
mempertahankan hasil tertinggi dibandingkan jenis bahan aktif lainnya yaitu
Klorantraniliprol + Thiamethoksam (57%) dan Fipronil (47%). Kemampuan kedua jenis
bahan aktif insektisida dalam mempertahankan hasil panen sesuai dengan efektivitas
dalam menurunkan populasi hama pemakan polong L. suturellus dan penggerek polong
M. testulasis yang lebih tinggi dibanding tiga jenis insektisida lainnya. Oleh karena itu
untuk mengendalikan hama polong pada kacang hijau dianjurkan menggunakan
insektisida berbahan aktif Klorantraniliprol + Thiamethoksam dan Fipronil.

B

Gambar 4.Hasil panen (A) dan hasil yang dipertahankan dibandingkan control (tanpa
aplikasi insektisida) (B). P1 = Deltametrin, P2 = Fipronil, P3 =
Klorantraniliprol + Thiamethoksam, P4 = Metomil, P5 = Beta silutrin, dan P6
= Air.

KESIMPULAN
Insektisida yang dianjurkan untuk mengendalikan hama pemakan polong L.
suturellus dan penggerek polong M. testulasis di lahan sawah adalah yang berbahan
aktif Klorantraniliprol + Thiamethoksam dan Fipronil. Kedua jenis bahan aktif
insektisda tersebut mampu mempertahankan hasil panen kacang hijau sebesar 47% dan
57%.
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RESPON POLA TANAM JAGUNG–SORGUM PADA BEBERAPA PAKET
PEMUPUKAN BERBASIS MIKORIZA INDIGENUS DAN BAHAN ORGANIK
TERHADAP STATUS HARA TANAH, SERAPAN HARA TANAMAN DAN
HASIL DI LAHAN KERING
(RESPONSE OF SORGHUM-CORN CROPPING PATTERN ON SEVERAL
FERTILIZING PACKAGES BASED ON INDIGENOUS MYCORRHIZAL AND
ORGANIC MATTER TO SOIL NUTRIENT STATUS, NUTRIENT UPTAKE, AND
YIELD IN DRY LAND)
Wahyu Astiko *1), Muhammad Taufik Fauzi 1) dan Sukartono 1)
1) Dosen Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Mataram
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pola tanam jagung–sorgum pada
beberapa paket pemupukan ramah lingkungan yang dapat memperbaiki kualitas
kesuburan tanah, mengefisiensikan penggunaan pupuk anorganik serta meningkatkan
hasil tanaman di lahan kering. Penelitian ini dilakukan di Desa Akar-Akar Kecamatan
Bayan Lombok Utara. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak
Kelompok, dengan menguji lima paket pemupukan ramah lingkungan pada pola tanam
jagung–sorgum dan diulang 4 kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon pola
tanam jagung – sorgum pada paket pemupukan 60% lebih rendah dari dosis pupuk
rekomendasi dengan penambahan pupuk kandang 12 ton per ha disertai dengan
inokulasi mikoriza meningkatkan kesuburan tanah yang tercermin dengan
meningkatkan status hara N, P, K dan kandungan bahan organik tanah, meningkatkan
serapan hara tanaman (N, P, K dan Ca), pertumbuhan, hasil tanaman dan aktivitas MA
di dalam tanah.
_______________________

Kata kunci: lahan kering, mikoriza, pola tanam, paket pemupukan.
Abstract
The aim of the research was to examine response of sorghum-corn cropping pattern on
several environmentally friendly fertilizing packages that it could fix soil fertility
quality, to render efficient inorganic fertilizer use, and to increase plant yield in dry
land. The experiment was carried out in Akar-Akar village of Bayan district (North
Lombok), which was designed according to Randomized Complete Block Design, with 5
treatments of environmentally friendly fertilizing to sorghum-corn cropping pattern,
and 4 replications. The research result showed that response of sorghum-corn cropping
pattern at 60% fertilizing package was lower than recommended fertilizer dosage with
manure addition of 12 ton/ha and mycorrhiza inoculation increased soil fertility that
could be seen on its increasing in N, P, K nutrient status and soil organic matter
content, its increasing in plant nutrient uptake (N, P, K and Ca), plant growth, plant
yield, and AM activity in the soil.
_______________________

Keywords: cropping pattern, fertilizing packages, mycorrhizal, dry land
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LATAR BELAKANG
Ketersediaan P yang tidak memadai adalah salah satu dari banyak faktor yang
membatasi hasil jagung di daerah lahan kering Lombok Utara. Selain itu, hanya sekitar
8-13% dari sejumlah pupuk P yang diberikan diserap oleh akar (Supardi, 1996). Salah
satu cara untuk memecahkan ketersediaan P dan unsur hara penting lainnya adalah
dengan memanfaatkan mikoriza arbuskular (MA) untuk meningkatkan pertumbuhan
dan hasil tanaman.
Inokulasi MA pada tanaman jagung di tanah berpasir sebagai pengganti
penambahan pupuk diharapkan memiliki implikasi positif terhadap sifat-sifat tanah,
serapan hara dan hasil (Astiko et al, 2013). Inokulasi dengan MA dapat mengkatalisis
hidrolisis nutrisi tidak tersedia di dalam tanah menjadi bentuk larut melalui aktivitas
enzimatik (Widiastuti et al, 2003). Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa
pola tanam yang melibatkan inokulasi MA dalam hubungan dengan aplikasi pupuk
dapat meningkatkan serapan P dan meningkatkan hasil panen dibandingkan dengan
sistem tanpa inokulasi MA (Astiko et al, 2015). Smith et al. (2010) telah menunjukkan
bahwa MA mampu meningkatkan ketersediaan hara dan serapan hara, dan
meningkatkan proliferasi akar.
Pola tanam melalui pengaturan urutan jenis tanaman yang berbeda yang ditanam
dalam periode setahun dapat menyebabkan berbagai tingkat pengkayaan dalam populasi
MA pada siklus tanam berikutnya. Sebagai contoh, tanaman jagung ditanam pada siklus
pertama dari pola tanam jagung-kedelai dapat meningkatkan sporulasi MA dan infeksi
pada akar tanaman. Ini menyebabkan terjadinya pengkayaan populasi MA di tanah,
yang sangat menguntungkan bagi pertumbuhan siklus tanaman berikutnya (Sylvia et al,
2005 dan Muhibuddin, 2006). Wangiyana et al. (2006) melaporkan dinamika yang
berbeda dari populasi MA (kolonisasi MA dan jumlah spora) antara pola tanam pada
dua jenis tanah yang dominan di Lombok, Indonesia.
Namun sejauh mana respon pola tanam jagung-sorgum pada beberapa aplikasi
paket pemupukan berbasis mikoriza indigenus dan bahan organik terhadap status hara
tanah, serapan hara tanaman dan hasil di lahan kering belum banyak diungkap.
BAHAN DAN METODE
Tempat dan desin penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan Lombok Utara
dengan Rancangan Acak Kelompok 4 ulangan. Paket pemupukan yang diuji adalah:
Pemupukan
Siklus tanam pertama
Siklus tanam kedua
D0
Jagung (100% dosis rekomendasi pupuk Sorgum (tanpa pemupukan)
anorganik NPK )
D1
Jagung (80% pupuk anorganik + 15 ton Sorgum (tanpa pemupukan)
pupuk kandang + mikoriza)
D2
Jagung (60% pupuk anorganik + 12 ton Sorgum (tanpa pemupukan)
pupuk kandang + mikoriza)
D3
Jagung (40% pupuk anorganik + 9 ton Sorgum (tanpa pemupukan)
pupuk kandang + mikoriza)
D4
Jagung (20% pupuk anorganik + 6 ton Sorgum (tanpa pemupukan)
pupuk kandang + mikoriza)
Inokulasi mikoriza MAA01 dilakukan secara cautingseed dengan dosis 1 kg
inokulum per 20 kg benih (Astiko, 1995 dan Feldmann et al, 2009). Dosis rekomendasi
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(D0) yang diberikan pada siklus 1 jagung adalah 300 kg/ha urea dan NPK Ponska
dengan dosis 200 kg/ha. Pemupukan I dilakukan pada 1 minggu setelah tanam (mst)
dengan dosis 100 kg/ha dan pupuk NPK Ponska. Pupuk urea ke dua diberikan pada saat
3 mst dengan dosis 200 kg/ha. Siklus tanam 2 sorgum dengan menggunakan tanah yang
sama, namun tidak dilakukan pemupukan.
Analisis bahan tanaman dan kesuburan tanah
N jaringan ditetapkan dengan metode Kjeldhal, P dengan menggunakan
spectrometer, C-organik dengan metode kolorimetri menurut Walkley dan Black, K dan
Ca dengan menggunakan atomic absorption spectrophotometry (AAS). Variabel
populasi mikoriza dilakukan dengan teknik pengayakan basah (wet sieving and
decanting) menurut Brundrett et al. (1996). Supranatan diambil, kemudian ditambah
larutan sukrosa 60% lalu diputar dalam sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama
10 menit (Daniel dan Skipper, 1982). Penghitungan persentase infeksi dilakukan dengan
metode clearing and staining (Kormanik dan Graw, 1982) dengan teknik Gridline
Intersect (Giovenneti dan Mosse, 1980) di bawah mikroskop stereo.
Analisis data
Analisis data menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA), uji lanjut dengan
menggunakan Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5 %.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Respon pola tanam jagung – sorgum terhadap status hara tanah
Respon pola tanam jagung-sorgum pada perlakuan paket pemupukan 60% lebih
rendah dari dosis pupuk rekomendasi dengan pemberian pupuk kandang 12 ton per ha
serta diinokulasi dengan mikoriza (D2) memberikan kontribusi positif dan signifikan
terhadap peningkatan status hara tanah N, P, K dan C-organik serta pH (Tabel 1).
Berkurangnya hara N dalam tanah pada siklus tanam 2 diduga disebabkan karena
aktivitas mikoriza dan mikroba indigenus lainnya untuk memenuhi kebutuhan N bagi
kehidupannya (Smith et al, 2008). Menurunnya kandungan P pada siklus tanam 2 baik
pada 60 hst dan 100 hst diduga karena aktivitas enzim fosfatase dari mikoriza sehingga
P terabsorbsi terlebih dahulu dalam jumlah yang cukup banyak selama masa
pertumbuhan tanaman di siklus tanam 1. Menurunnya kandungan K pada saat fase
generatif (100 hst) lebih rendah dibandingkan dengan fase vegetatif (60 hst) terutama
pada siklus tanam 2 karena semakin banyak K yang diserap tanaman dan digunakan
oleh mikoriza seiring dengan berjalannya waktu (Smith et al, 2009). Penurunan
kandungan C-organik pada fase vegetatif yang cenderung lebih rendah dibandingakan
pada saat panen diduga terkait dengan fungsi metabolisme dengan sumber karbon dan
energi yang berasal dari senyawa-senyawa organik. Senyawa-senyawa organik inilah
yang dimanfaatkan oleh mikoriza untuk melakuakan sintesis sel yang menyebabkan
berkurangnya kandungan C-organik dalam tanah (Douds dan Johnson, 2007).
Penurunan pH pada paket pemupukan yang disertai dengan inokulasi mikoriza
disebabkan meningkatnya kelarutan basa-basa pada proses dekomposisi pupuk kandang
sebagai akibat masukan pupuk hayati mikoriza (Smith et al, 2010; Jakobsen at al, 2002;
Hodge et al., 2001).
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Tabel 1. Respon pola tanam jagung – sorgum terhadap status hara tanah (N, P, dan K) dan
C-organik serta pH tanah pada beberapa paket pemupukan di lahan kering
Pemupukan**
N
P
K
C-org
pH*
-1
-1
-1
-1
(g kg )
(mg kg )
(cmol kg )
(g kg )
ma
ua
ma
ua
ma
ua
1
2
1
2
1
2
1ma
2ua
1ma
2ua
60 HST
D0
1,24a 1,10a 14,97a 11,41 0,69a 0,90 a 12,1a 11,0a 6,10a 6,20 a
a

D1

1,45b

1,29b

28,44b

16,25

0,74b

0,98 b

13,3b 13,1b

6,10a

6,30 b

0,77c

0,99 b

13,5b 13,5b

6,20a

6,50 c

0,72d

0,85 c

12,7c 12,8c

6,10a

6,40 d

0,71d

0,82 c

12,6c 12,5c

6,10a

6,40 d

0,72

0,75 a

12,7

12,73

6,30

6,40 a

a

a

a

14,2b

13,05

6,40

b

a

14,2

13,74

6,40

b

c

a

13,1

11,87

6,30

c

d

a

12,9

11.81

6,30

c

d

a

b

D2

1,47b

1,25c

35,02c

28,49
c

D3

1,39c

1,22d

17,52d

14,59
d

D4

1,33c

1,20d

16,29d

14,25
d

100 HST
D0

1,33 a

1,23

17,43 a

10,15 a

a

D1

1,69 b

1,38

a

29,51 b 21,58 b

b

D2

1.86c

1,48

1,47 d

1,31

36,56 c

29,99 c

1,42d

1,31
d

0,85

0,98 c

c

19,37 d 18,59 d

d

D4

0,84 b

b

c

D3

0,79

0,75

0,61 d

d

18,53 d 17,32 d

0,74
d

0,60 d

6,50 b
6,90 c
6,70 d
6,70 d

Awal tanam1) 1,2
12,28
0,60
12,0
6,10
0
0
Keterangan:* Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama tidak
berbeda nyata (P=0,05); 1ma dan 2ua (siklus pertama jagung dan siklus ke
dua sorgum); ** D0= 100% takaran rekomendasi pupuk anorganik NPK,
D1= 80% pupuk anorganik + 15 ton pupuk kandang + mikoriza, D2= 60%
pupuk anorganik + 12 ton pupuk kandang + mikoriza, D3= 40% pupuk
anorganik + 9 ton pupuk kandang + mikoriza, dan D4= 20% pupuk
anorganik + 6 ton pupuk kandang + mikoriza; 1) data sebelum tanam
4.2. Respon pola tanam jagung – sorgum terhadap serapan hara tanaman
Respon pola tanam jagung-sorgum dengan kehadiran MA pada paket pemupukan
D2 memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatkan serapan N, P, K dan Ca
tanaman (Tabel 2).
Hal ini diduga disebabkan karena pada paket pemupukan tersebut terjadi
sinkronisasi suasana lingkungan dan sinergisme yang mendukung hifa eksternal MA
untuk berperan dalam meningkatkan potensi sistem perakaran untuk mengabsorbsi
unsur hara dari dalam tanah (Kaschuk et al., 2010). Angel et al. (2007) dan Muchane et
al. (2010) mengemukakan bahwa dengan inokulasi MA terbukti dapat meningkatkan
serapan hara N dan P serta Cu dan Zn dalam jaringan tanaman. Selanjutnya Zaki et al.
(2007) menyebutkan bahwa aktivitas MA dapat meningkatkan serapan hara jika
dibarengi dengan pemberian pupuk organik dalam tanah. Menurut Schweiger et al.
(2007) dan Smith et al. (2010) sinkronisasi lingkungan dapat menciptakan
keseimbangan hara baru dalam tanaman sehingga menginduksi serapan hara K. Viti et
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al. (2010), inokulasi MA dapat menambah daya absorbsi tanaman terhadap unsur N, P,
K, Ca dan berbagai nutrisi mikro lainnya, selain juga membantu aktivitas
mikroorganisme dalam mempercepat proses dekomposisi bahan organik.
Tabel 2. Respon pola tanam jagung – sorgum terhadap serapan hara tanaman fase
pertumbuhan vegetatif pada beberapa paket pemupukan di lahan kering
Pemupukan
Serapan
hara
(mg/g
**
tanaman)
Siklus 1
Siklus 2 sorgum
jagung
N
P
K
Ca
P
K
Ca*
N
60 HST
D0
18,62 1,71a
24,80a
0,51a
12,74 a
0,65 a 26,40 a 4,41
a

D1

27,58

a

2,60b

31,50b

1,63b

18,92 b

0,85 b

34,30 b

b

D2

28,00

b

2,72c

32,60c

2,81c

20,86 c

1,48 c

36,70 c

c

D3

23,10
20,44

6,98
c

2,41d

30,50d

1,33d

17,29 d

1,36 d

29,40 d

d

D4

6,62

6,19
d

2,41d

29,30d

0,80e

e

17,22 d

1,32 d

29,20 d

6,15
d

Keterangan: * Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama tidak berbeda
nyata (P=0,05); ** Keterangan perlakuan lihat Tabel 1
4.3. Respon pola tanam jagung-sorgum terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman
Respon pola tanam jagung-sorgum pada perlakuan paket pemupukan D2
memberi respon pertumbuhan tanaman yang paling tinggi (Tabel 3).
Tabel 3. Respon pola tanam jagung – sorgum terhadap bobot biomassa kering akar dan
tajuk tanaman pada beberapa paket pemupukan di lahan kering
Pemupukan**
Bobot biomassa kering (g/tanaman)
Siklus 1 jagung
Siklus 2 sorgum
Akar
Tajuk
Akar
Tajuk*
60 HST
D0
8.13a
34,15a
0,82a
8,31a
b
b
b
D1
15,13
61.92
2,22
16,89b
D2
17,12c
72,86c
3,37c
23,53c
d
d
d
D3
13.65
52,26
1,68
12,01d
D4
13.34d
51,29d
1,38d
11,81d
100 HST
D0
10,43a
62,29a
12,30a
47,74a
b
b
b
D1
22,39
109.03
22,34
95,01b
D2
34,56c
111,25c
24,44c
105,14c
d
d
d
D3
18,48
101,05
14,52
85,46d
e
e
d
D4
15,43
95.87
14,47
66,06e
Keterangan: * Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama tidak
berbeda nyata (P=0,05) ** Keterangan perlakuan lihat Tabel 1
Kolonisasi MA dapat menghasilkan pengaruh yang positif tergantung kepada
jenis MA, tanaman, dan lingkungannya (Hoeksema et al., 2010). Mikoriza dilaporkan
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dapat membantu tanaman memanfaatkan P organik karena memproduksi enzim
fosfatase (Widiastuti, 2004). Hasil hidrolisis P organik oleh enzim fosfatase kemudian
dialirkan melalui hifa ekstra- dan intraradikal ke tubuh tanaman. Fosfatase asam
diekspresikan oleh hifa ekstraradikal yang membantu akar tanaman bermikoriza ketika
menyerap P dari dalam tanah sedangkan fosfatase alkalin diekspresikan oleh hifa
intraradikal yang aktif mengasimilasi atau mengangkut dan memindahkan P dari hifa ke
akar tanaman (Khade et al., 2010). Namun demikian, tanaman juga dapat
memanfaatkan mekanisme serapan hara langsung sekalipun bersimbiosis dengan MA
(Smith et al., 2010).
Respon pola tanam jagung-sorgum pada beberapa aplikasi paket pemupukan
terhadap parameter hasil yang meliputi bobot biji kering, bobot 100 biji, bobot
berangkasan kering dan hasil kering panen disajikan pada Tabel 4 dan Tabel 5
Tabel 4. Respon pola tanam jagung – sorgum terhadap bobot hasil biji dan 100 butir pada
beberapa aplikasi paket pemupukan di lahan kering.
Pemupukan**
Bobot biji kering (g/tanaman)
Siklus 1 jagung
Siklus 2 sorgum
Biji
100 Biji
Biji
100 Biji*
D0
59.29a
22,48a
30,01a
2,73a
b
b
b
D1
81,17
26,94
32,46
3,01b
D2
85,07c
28,12c
35,25c
3,61c
d
d
d
D3
67,24
25,98
31,20
2,90d
D4
65,06d
24,61d
31,13d
2,81d
*
Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama tidak
berbeda nyata (P=0,05); ** Keterangan perlakuan lihat Tabel 1.
Respon pola tanam jagung-sorgum yang diinokulasi MA dengan penambahan
60% pupuk rekomendasi dan pupuk kandang 12 ton per ha (D2) memberi respon dapat
memperbaiki perakaran, meningkatkan serapan air dan serapan unsur hara, khususnya
fosfor dan nitrogen (Muchane et al., 2010; Angel et al, 2007). Kenyataan tersebut
memperjelas bukti bahwa keberadaan hifa eksternal MA pada paket pemupukan D2
dapat memperbaiki fungsi akar berkaitan dengan peningkatan efisiensi penggunaan air
(Drew et al, 2003; Khalvati et al, 2010). Hal ini disebabkan karena penyebaran hifa
eksternal menjadi lebih luas, mampu menembus pori mikro tanah untuk mendapatkan
hara dan air yang tidak dapat dijangkau oleh akar (Drew et al, 2003). Akibatnya adalah
jumlah air dan hara yang diambil meningkat pada tanah yang kadar airnya rendah
(Smith dan Read, 2008). Mikoriza mampu mengakses secara langsung P organik dari
dalam tanah (Widiastuti, 2004). Hal ini menyebabkan kebutuhan P untuk MA dan
tanaman tercukupi, sehingga berpengaruh positif terhadap perkembangan MA dan hasil
tanaman (Burleight et al., 2002; Cavender et al. 2003).
Selain itu, MA mempunyai kemampuan melarutkan fosfat yang terikat dalam
tanah dan pupuk, menambah daya absorbsi hara N, P, K, meningkatkan tanaman
terhadap kekeringan, memproduksi senyawa-senyawa perangsang tumbuh, merangsang
aktivitas mikroba yang menguntungkan, memperbaiki struktur dan agregasi tanah dan
membantu siklus mineral. Dekomposisi dan mineralisasi bahan organik dengan adanya
MA juga menjadi lebih baik yang berpengaruh secara positif terhadap faktor fisika,
kimia dan biologi tanah sehingga kesatuan dari seluruh faktor tersebut berperan dalam
menunjang peningkatan hasil tanaman (Smith dan Read, 2008).
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Table 5. Respon pola tanam jagung – sorgum terhadap bobot berangkasan kering dan
hasil kering panen pada beberapa paket pemupukan di lahan kering.
Pemupukan**
Berangkasan dan hasil (kg/petak)
Siklus 1 jagung
Siklus 2 sorgum
Berangkasan
Hasil
Berangkasan
Hasil*
a
a
a
D0
25,98
9,60
9,80
3,57a
D1
42,88b
17,40b
12,75b
5,05b
c
c
c
D2
48,18
22,80
14,67
6,65c
D3
37,80d
15,60d
10,75d
4,43d
e
e
d
D4
35,16
10,20
10,12
4,17d
Keterangan: * Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama tidak berbeda
nyata (P=0,05); ** Keterangan perlakuan lihat Tabel 1.
4.4. Respon pola tanam jagung-sorgum Terhadap Aktivitas Mikoriza
Respon pola tanam jagung-sorgum pada perlakuan paket pemupukan 60%
pupuk anorganik rekomendasi + 12 ton pupuk kandang + mikoriza (D2) terhadap jumlah
spora dan infeksi akar tertinggi dan berbedanyata dengan perlakuan lainnya baik pada
60 hstdan 100 hst (Tabel 6).
Tabel 6. Respon pola tanam jagung – sorgum terhadap aktivitas mikoriza (jumlah spora
dan persentase infeksi) pada beberapa aplikasi paket pemupukan di lahan kering
Pemupukan**
Spora 100 g tanah-1 dan infeksi akar
Siklus 1 jagung
Siklus 2 sorgum
Spora
Infeksi
Spora
Infeksi*
60 HST
D0
764a
30a
1231a
35a
D1
1059b
55b
1343b
60b
c
c
c
D2
2119
75
2981
81c
D3
1690d
65d
1881d
77d
e
d
e
D4
1294
63
1769
68e
100 HST
D0
3464a
3761a
b
b
D1
3672
4942
D2
4327c
5165c
d
d
D3
3894
4831
D4
3881d
4819d
1)
Awal tanam
421
Keterangan: * Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama tidak
berbeda nyata (P=0,05);); ** Keterangan perlakuan lihat Tabel 1
Fenomena meningkatnya jumlah spora MA di sekitar rizosfer perakaran jagung
dan sorgum sebagaimana ditunjukkan perlakuan D2 merupakan petunjuk adanya
peningkatan aktivitas dari MA (Sylvia, 2005). Hal serupa dikemukakan Viti et al. (2010),
jumlah spora akan meningkat pada kondisi takaran pemupukan anorganik yang nisbi
rendah dengan penambahan pupuk kandang yang menunjang terbentuknya spora.
Peningkatan populasi MA diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang
dinamis, dimana pada kondisi pemupukan D2 menunjang perubahan anatomi dan fisiologi
di dalam akar yang memacu peningkatan jumlah spora MA (van der Heijden et al, 2001).
Pupuk kandang yang diberikan mampu menyediakan substrat karbon untuk MA yang
membantu meningkatkan persentase infeksi pada akar tanaman (Hamaeda et al, 2007).
Penambahan bahan organik dengan dosis yang cukup akan mampu meningkatkan potensi
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inokulum MA yang dapat merangsang peningkatan jumlah spora dan persentase infeksi
MA pada akar (Viti et al, 2010).
KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon pola tanam jagung – sorgum pada
paket pemupukan 60% lebih rendah dari dosis pupuk rekomendasi dengan penambahan
pupuk kandang 12 ton per ha disertai dengan inokulasi mikoriza meningkatkan
kesuburan tanah yang tercermin dengan meningkatkan status hara N, P, K dan
kandungan bahan organik tanah, meningkatkan serapan hara tanaman (N, P, K dan Ca),
pertumbuhan, hasil tanaman dan aktivitas MA di dalam tanah
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Abstrak
Jeruk pamelo merupakan tanaman buah asli Indonesia yang bermanfaat khususnya
untuk kesehatan. Jeruk pamelo memiliki bentuk tajuk yang tidak beraturan, cenderung
lurus ke atas dan bercabang sedikit. Upaya untuk merangsang pembentukan cabang baru
adalah dengan strangulasi. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari pengaruh
strangulasi single dan double dalam merangsang pertumbuhan vegetatif untuk perbaikan
keragaan bibit jeruk pamelo (Citrus grandis (L.) Osbeck). Penelitian dilaksanakan bulan
Maret sampai September 2011 di greenhouse KP Cikabayan IPB, Bogor. Analisis
biokimia dilakukan di Laboratorium BALITRO, Bogor dan Laboratorium Pasca Panen,
IPB. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor sebanyak
lima perlakuan yaitu tanpa strangulasi (T0), strangulasi single dengan ketinggian 5 cm
dari mata tempel (T1), strangulasi double dengan jarak antar kawat 5 cm (T2), 10 cm
(T3) dan 15 cm (T4). Percobaan terdiri dari lima ulangan dan setiap satu satuan
percobaan terdiri dari 2 tanaman sehingga total terdapat 50 tanaman. Perlakuan
strangulasi dilaksanakan pada 19 Maret dan kawat dilepas pada 10 Agustus 2011. Hasil
penelitian menunjukkan perlakuan strangulasi single dan double berpengaruh nyata
meningkatkan pertumbuhan vegetatif pada peubah diameter batang, jumlah daun,
ukuran tajuk, jumlah cabang serta kandungan karbohidrat daun. Perlakuan strangulasi
double 15 cm (T4) nyata meningkatkan jumlah cabang (5.00 cabang), panjang cabang
(127.65 cm), jumlah daun (87.40 daun) dan kandungan karbohidrat daun lebih banyak
dibandingkan perlakuan kontrol pada 19 MSP. Strangulasi tidak memberikan efek
merusak secara permanen pada jaringan batang tanaman dan hanya membutuhkan
waktu dua bulan untuk pulih.
Keywords: arsitektur kanopi, cabang, pertumbuhan vegetatif, volume kanopi.
Abstract
Indonesia has number of accessions and cultivars of pummelo thus beneficial for health.
Pummelo has irregular canopy, straight up, and has slightly branch. Attempted to
stimulate the formation of new branches was by strangulation. This research aimed to
study the influence of single and double strangulation for stimulated vegetative growth
in order to improved canopy architecture of young pummelo seedling (Citrus grandis
(L.) Osbeck). This research was conducted from March to September 2011 in green
house of Cikabayan Experimental Station IPB, Bogor. Biochemical analysis was done
in Laboratory of Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik, Bogor and PostHarvest Laboratory, IPB. The experiment was conducted in Completely Randomized
Block Design one factor consist of 5 treatment there were control (T0), single
strangulation (T1), double strangulation with distance between wire 5 cm (T2), 10 cm
(T3) and 15 cm (T4). The experiment consisted of 5 replicates then there were 25
experimental units. Each experimental unit contained 2 plants and total crop are 50
plants. Strangulation treatment was done in May 19th and wires removed in August
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10th 2011. The results of this research showed that single and double strangulation had
significant response increase vegetative growth to the numbers of scion diameter,
numbers of leaf, volume of canopies, numbers of branch, starch of the leaf than control.
Double strangulation with distance between 2 wires 15 cm (T4) was the highest number
of branch (5 branchs), total length of branch (127.65 cm), number of leaf (87.4 leaves)
and had significant response increase starch of leaf at 19 Week After Application.
Strangulation was not cause permanently damaged of the stem tissue and only took two
months to recover.
Keywords: canopy architecture, branch, vegetative growth, volume of canopies.
LATAR BELAKANG
Jeruk merupakan salah satu buah unggulan Indonesia yang memiliki prospek
yang bagus untuk dikembangkan. Indonesia memiliki kenakearagaman hayati yang
tinggi sehingga berbagai jenis jeruk dapat tumbuh di dalamnya seperti jeruk siam, jeruk
keprok, jeruk manis, jeruk pamelo, jeruk nipis, dan lain-lain. Jeruk pamelo merupakan
tanaman buah asli Indonesia yang banyak dibudidayakan masyarakat karena buahnya
enak, penampilannya menarik dan ukuran yang besar. Salah satu kultivar jeruk pamelo
yang berkembang pesat adalah jeruk Nambangan yang berasal dari Magetan, Jawa
Timur. Jeruk ini memiliki banyak keunggulan dibanding jeruk pamelo lainnya yaitu
memiliki rasa lebih manis, kulit buahnya lebih tipis dan mudah dipisahkan daging
buahnya serta memiliki daya simpan lebih lama (2-3 bulan).
Keragaan suatu tanaman yang ditunjukkan dari penampilan fisiknya sangat
berpengaruh pada pertumbuhan dan produksi tanaman. Sistem tajuk yang terbentuk
dengan baik akan memaksimalkan penyerapan sinar matahari dalam berfotosintesis
sehingga pohon menjadi kokoh dan dapat berproduksi tinggi (Gilman dan Black, 2011).
Beberapa usaha memanipulasi keragaan tanaman untuk membentuk arsitektur tajuk
menjadi lebih terbuka adalah dengan pemangkasan batang utama, penjarangan dan
perundukan cabang. Kendala fisik jeruk pamelo sampai saat ini yaitu bentuk tajuknya
tidak beraturan, cenderung lurus ke atas dan bercabang sedikit. Adanya manipulasi
keragaan tanaman muda perlu dilakukan dengan cara baru sehingga diperoleh tajuk
yang terbuka dan kokoh sejak awal pertumbuhan bibit.
Strangulasi merupakan alternatif yang dapat dilakukan untuk merangsang
pembentukan cabang dalam meningkatkan keragaan bibit pamelo. Strangulasi adalah
pengikatan batang menggunakan kawat sampai pembuluh floem untuk menghambat
translokasi fotosintat dari tajuk menuju akar pada jangka waktu tertentu. Menurut
Susanto et al. (2002) adanya hambatan translokasi karbohidrat ke akar menyebabkan
akar kekurangan fotosintat dan respirasi akar menurun sehingga aktivitas akar dalam
mengabsorpsi hara dan mineral terganggu. Menurut Thamrin et al. (2009) penurunan
aktivitas akar akan berdampak pada peningkatan rasio C/N di tajuk yang dapat
memunculkan tunas baru, pembentukan bunga dan perkembangan buah.
Sampai saat ini belum ada penelitian strangulasi pada tanaman muda. Perlakuan
strangulasi pada tanaman muda dapat memudahkan pembentukan arsitektur tanaman
sejak awal yaitu terbentuknya cabang primer yang kokoh dan terbuka. Menurut Susanto
dan Supriyanto (2005) produktivitas tanaman sangat dipengaruhi oleh luas bagian tajuk
yang terkena sinar matahari. Penelitian bertujuan untuk mempelajari pengaruh
strangulasi dalam merangsang pembentukan cabang dalam memperbaiki keragaan bibit
jeruk pamelo var Nambangan.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai September 2011 di greenhouse
Kebun Percobaan Cikabayan, Dramaga, Institut Pertanian Bogor. Pengikatan kawat
dilakukan secara serentak pada 18 Mei 2011 dan pelepasan kawat dilakukan pada
tanggal 11 Agustus 2011. Analisis hara dilakukan di Laboratorium BALITRO (Balai
Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik), Cimanggu Bogor. Analisis brangkasan
dilakukan di Laboratorium Pasca Panen, Departemen Agronomi dan Hortikultura, IPB.
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan adalah 50 bibit jeruk pamelo kultivar Nambangan hasil
okulasi berumur 6 bulan, kawat putih berdiameter 1 mm, media tumbuh yaitu pasir,
tanah, pupuk kandang (2:1:1) (V:V:V), polybag ukuran 35 cm x 30 cm, pupuk organik
granul (0.5 kg tiap polybag), pupuk NPK mutiara 15-15-15 (15 g L-1 air), pupuk ZA (15
g L-1 air), pupuk gandasil daun, insektisida Decis 2.5 EC (5 cc L-1 air) dan paranet 40%.
Peralatan yang digunakan adalah sekop, cangkul, timbangan, gunting kawat, cutter,
sprayer knapsack 15 L, gelas ukur dan gunting pangkas. Alat pengamatan terdiri dari
meteran, jangka sorong dan peralatan analisis laboratorium bobot brangkasan.
Metode
Percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor.
Percobaan terdiri dari lima perlakuan (Gambar 2), yaitu T0: tanpa strangulasi, T1:
strangulasi single dengan ketinggian 5 cm dari mata tempel, T2: strangulasi double
dengan jarak 5 cm antar kawat dan ketinggian 5 cm dari mata tempel, T3: strangulasi
double dengan jarak 10 cm antar kawat dan ketinggian 5 cm dari mata tempel, T4:
strangulasi double dengan jarak 15 cm antar kawat dan ketinggian 5 cm dari mata
tempel. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis sidik ragam dan uji
DMRT (Duncan Multiple Range Test). Seluruh proses analisis data dilakukan dengan
menggunakan perangkat lunak SAS System for Windows versi 9.13.
Pelaksanaan Percobaan
Tahap dari penelitian ini adalah persiapan media tanaman, pemilihan bibit dan
aplikasi strangulasi. Bibit yang digunakan merupakan hasil seleksi perbanyakan okulasi
yang memiliki pertumbuhan seragam dan sehat. Media tanam yang digunakan terdiri
dari campuran pasir, tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan bobot (2:1:1).
Media tanam disiapkan dengan memasukkan campuran media ke dalam polybag ukuran
30 cm x 35 cm. Strangulasi dilaksanakan dengan melilitkan kawat berdiameter 1 mm
pada batang dengan menekan kawat ke batang sedalam diameter kawat tersebut.
Pelepasan kawat dilakukan setelah batang distrangulasi selama tiga bulan dengan
menghilangkan kalus terlebih dahulu.
Pemeliharaan meliputi pemupukan, penyiraman, pengendalian hama dan
penyakit, pemangkasan dan pemberian naungan. Pemupukan NPK mutiara (15-15-15)
dan ZA dilakukan tiap dua minggu sekali dengan konsentrasi 15 g L-1, tiap tanaman
memperoleh 100 mL. Pemupukan organik granul diberikan 500 g per tanaman dan
disebarkan di atas media tanam. Penyiraman dilakukan tiap pagi dan sore hari dengan
volume air 1 L per tanaman. Pemangkasan tunas adventif dan tunas samping dilakukan
pada saat sebelum aplikasi strangulasi serta pemangkasan tunas pucuk dilakukan
serentak setelah pelaksanaan strangulasi. Pengendalian OPT secara kimia dilakukan tiap
satu bulan sekali dengan menyemprotkan insektisida Decis 2.5 EC (5 cc L-1 air).
Pengamatan dilakukan tiap dua minggu sekali dimulai sejak satu minggu setelah
perlakuan strangulasi sampai dua bulan setelah strangulasi dilepas. Peubah pengamatan
terdiri dari diameter batang (mm), waktu munculnya cabang baru (HSP), jumlah tunas
(tunas), panjang rata – rata tunas per tanaman (cm), diameter tajuk (cm2). Pengamatan
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luas daun (cm2) diukur tiap bulan dengan metode gravimetri (perbandingan bobot).
Pengamatan bobot basah dan kering akar dan tajuk dilakukan secara destruktif pada
akhir penelitian terhadap 10 tanaman contoh. Tanaman dikeringkan dalam oven pada
suhu 70 oC selama 48 jam. Analisis kandungan karbohidrat pada daun menggunakan
metode Semogyi Nelson sedangkan kandungan nitrogen menggunakan metode semimikro Kjedahl (Yoshida et al., 1972).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Umum Penelitian
Pengaruh strangulasi tidak berakibat buruk terhadap pertumbuhan bibit pamelo
muda dengan kondisi bekas luka setelah kawat dilepas cukup baik. Selama penelitian,
tanaman tidak mengalami gangguan abiotik (cekaman air dan cekaman hara) dan
gangguan biotik (serangan hama dan penyakit) yang menyebabkan kematian tanaman.
Suhu di dalam rumah kaca berkisar antara 21.8 sampai 36 oC pada pagi sampai sore
hari. Davies dan Albrigo (1994) menyatakan bahwa saat suhu antara 25 oC sampai 30
o
C memungkinkan terjadinya pertumbuhan pucuk dan perkembangan panjang tunas
yang tinggi.
Diameter Batang
Perlakuan strangulasi memberikan pengaruh nyata dalam memperbesar diameter
batang atas tanaman mulai 3 MSP (Minggu Setelah Perlakuan) sampai dengan 19 MSP
dan berbeda dibanding kontrol. Perlakuan strangulasi double dengan jarak 15 cm (T4)
menghasilkan diameter batang paling besar (1.331 cm) dan tidak berbeda nyata dengan
kontrol (T0) (1.107 cm) namun berbeda nyata dengan perlakuan lainnya (Gambar 1).

Gambar 1. Grafik diameter batang pada 1-19 MSP

Diameter tanaman kontrol (T0) dari minggu ke minggu mengalami kenaikan
yang cukup drastis karena mengalami pembentukan cabang samping yang sedikit
sehingga asimilat difokuskan untuk pembesaran diameter cabang. Hal ini berbeda
dengan perlakuan strangulasi single, double dengan jarak 5 cm (T2) dan jarak 10 cm
(T3) yang memiliki jumlah cabang samping yang lebih banyak sehingga asimilat yang
digunakan terbagi untuk pembentukan cabang.
Jumlah Tunas
Perlakuan strangulasi memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan jumlah
tunas vegetatif pada 9 sampai 15 MSP. Perlakuan strangulasi double dengan jarak
10 cm (T3) pada 13 sampai 19 MSP memiliki jumlah tunas yang tidak berbeda nyata
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dengan kontrol (T0) tetapi berbeda sangat nyata dengan perlakuan strangulasi single dan
perlakuan strangulasi double dengan jarak 5 cm (T2) dan 15 cm (T4) (Gambar 2).

Gambar 2. Grafik jumlah tunas vegetatif pada 1-19 MSP
Perkembangan cabang pada tanaman tanpa strangulasi berbeda dengan
perlakuan strangulasi yaitu pada tanaman tanpa strangulasi (T0) perkembangan dimulai
dengan pertumbuhan ke atas dari pucuk terminal. Akibatnya jumlah tunas samping yang
terbentuk lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman strangulasi yang terlihat mulai 7
MSP. Pada 13 MSP sampai 19 MSP, jumlah tunas samping tanaman kontrol mulai
meningkat dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan T3.
Pembentukan cabang samping pada strangulasi single dan double banyak
terbentuk di bagian bawah perlakuan strangulasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Chan
et al. (2003) bahwa efek girdling akan terlihat dari bagian bawah bagian perlakuan
girdling. Akibat adanya pengikatan kawat, hormon auksin yang seharusnya bergerak ke
atas terhambat dan bergerak ke tunas samping. Transport auksin berlangsung secara
basipetal yaitu dari ujung ke basal. Transport auksin tersebut terkait dengan
pembentukan cabang di bagian bawah yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan
cabang yang terbentuk di bagian tengah dan atas strangulasi.
Panjang Rata-rata Tunas per Tanaman
Perlakuan strangulasi memberikan pengaruh terhadap parameter panjang tunas
rata-rata pada 11, 13, 17 dan 19 MSP (Gambar 3). Pada 11-19 MSP perlakuan kontrol
memiliki panjang tunas rata-rata tertinggi dan berbeda dengan perlakuan strangulasi
single maupun double.

Gambar 3. Grafik panjang rata-rata cabang per tanaman pada 1-19 MSP
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Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Cotut dan Stanica (2015) bahwa
panjang cabang tanaman buah Chinese Date yang telah menghasilkan meningkat tajam
dibandingkan dengan kontrol. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanjangan cabang
baru aktif dengan adanya perlakuan girdling pada tanaman buah menghasilkan.
Sedangkan pada bibit tanaman buah ini, aplikasi strangulasi menstimulasi munculnya
cabang yang lebih banyak dibandingkan dengan pemanjangan cabang.
Jumlah Daun
Perlakuan strangulasi memberikan pengaruh nyata pada jumlah daun total per
tanaman pada 3 sampai 15 MSP (Gambar 4). Perlakuan strangulasi double dengan jarak
15 cm (T4) memberikan jumlah daun tertinggi mulai dari 3 sampai 19 MSP dan berbeda
nyata dengan kontrol namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan strangulasi single
dan double dengan jarak 5 cm (T2) dan 10 cm (T3).

Gambar 4. Grafik jumlah daun pada 1-19 MSP
Banyaknya jumlah daun dan luas daun akan berpengaruh terhadap fotosintat
yang dihasilkan. Salisbury dan Ross (1995) menyatakan semakin banyak daun yang
dihasilkan dengan luas daun yang besar maka fotosintat yang dihasilkanpun juga tinggi.
Strangulasi double dengan tiga jarak yang berbeda memiliki kandungan karbohidrat
yang lebih tinggi dibandingkan dengan strangulasi single dan kontrol.
Ukuran Tajuk
Perlakuan strangulasi memberikan pengaruh sangat nyata pada 1 MSP sampai
17 MSP, kecuali pada 5 MSP (Gambar 5). Perlakuan yang memiliki ukuran tajuk yang
tertinggi terdapat pada perlakuan strangulasi double dengan jarak 15 cm (223 239 cm3)
yang berbeda sangat nyata dengan control (104 831 cm3).

Gambar 5. Grafik ukuran tajuk pada 1-19 MSP
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Berdasarkan data ukuran tajuk, perlakuan strangulasi single dan double mampu
membentuk tajuk terbuka. Perlakuan strangulasi double dengan jarak 15 cm (T4)
memiliki ukuran tajuk terbesar dan terbuka dengan arsitektur kanopi yang baik sehingga
tanaman tidak terlalu rimbun dan cahaya dapat masuk ke bagian dalam tajuk bibit jeruk.
Menurut Ryugo (1988) dan Verheij dan Coronel (1992) pembentukan arsitektur kanopi
yang baik dapat meningkatkan efisiensi pemanenan energi matahari, mengendalikan
pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Terdapat beberapa hal yang dapat
mengoptimalkan fotosintesis pada kanopi yaitu memaksimalkan fotosintesis untuk
investasi biomassa pada daun, memaksimalkan fotosintesis kanopi untuk memberikan
kandungan total nitrogen yang tinggi pada (Anten 2016) atau memaksimalkan
fotosintesis kanopi dengan pemberian nitrogen dan penggunaan air (Peltoniemi et al.
2012).
Karbohidrat Daun
Tabel 1 menunjukkan bahwa perlakuan strangulasi berpengaruh meningkatkan
kandungan karbohidrat daun dan kandungan C/N. Strangulasi single (T1) memiliki
persentase karbohidrat tertinggi (13.460%) dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan
strangulasi double dengan jarak 5 cm (T2) (11.940 %), 10 cm (T3) (9.865%) dan 15 cm
(T4) (12.160%), namun berbeda nyata dengan kontrol (T0) (6.220%). Berdasarkan hasil
rasio C/N daun, perlakuan strangulasi single memiliki rasio C/N tertinggi yaitu sebesar
4.965 dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan strangulasi yang lainnya.
Tabel 1. Kandungan karbohidrat, nitrogen, C/N daun pada saat pelepasan
kawat (13 MSP)
Perlakuan
Kontrol
Strangulasi Single
Strangulasi Double 5 cm
Strangulasi Double 10 cm
Strangulasi Double 15 cm

Karbohidrat
(%)
6.220c
13.460a
11.940ab
9.865b
12.160ab

Nitrogen
(%)
3.255a
2.710a
3.100a
2.740a
2.920a

C/N
1.920c
4.965a
3.855b
3.605b
4.165ab

Keterangan: Nilai yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama berarti
tidak berbeda nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%
Perlakuan strangulasi berpengaruh meningkatkan kandungan karbohidrat pada
daun bagian atas luka. Perlakuan girdling terbukti meningkatkan konsentrasi
karbohidrat di bawah bagian luka (Chan et al., 2003; Yamane dan Shibayama, 2006).
Rivas et al. (2008) perlakuan girdling beberapa minggu sebelum berbunga mengurangi
absisi pada buah dan meningkatkan kandungan klorofil. Adanya kandungan klorofil
yang tinggi ini akan meningkatkan fotosintat yang terbentuk pada bagian atas
strangulasi. Akumulasi karbohidrat daun di bagian tajuk yang diikuti dengan
berkurangnya absorpsi hara mineral terutama nitrogen yang akan meningkatkan nisbah
C/N tajuk. Peningkatan nisbah C/N ini menyebabkan bibit jeruk lebih banyak
membentuk tunas terutama untuk perlakuan yang memiliki hasil nisbah C/N tinggi.
Bobot Basah dan Bobot Kering Akar dan Tajuk
Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan strangulasi tidak memberikan pengaruh
nyata terhadap bobot basah dan kering akar. Perlakuan kontrol (T0) dan perlakuan
strangulasi single (T1) memiliki akar yang lebih lebat dibandingkan strangulasi double
dengan jarak antar kawat 5 cm (T2), 10 cm (T3) dan 15 cm (T4). Adanya perlakuan
strangulasi akan menurunkan pertumbuhan akar sehingga aktivitas pada akar juga
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menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian Day dan DeJong, (1990); Fumuro, (1998);
Goren et al., (2004) bahwa girdling dapat mengurangi pertumbuhan akar dan secara
bersamaan mengurangi penyerapan nutrien dari tanah.
Tabel 2 menunjukkan perlakuan strangulasi tidak memberikan pengaruh nyata
terhadap bobot basah dan kering tajuk. Perlakuan kontrol dan strangulasi memiliki
bentuk tajuk yang berbeda dimana pada perlakuan kontrol terjadi dominansi apikal yang
terlihat dari tinggi tajuk lebih tinggi, bercabang sedikit dan daun di bagian atasnya lebar
dibandingkan dengan bibit jeruk dengan aplikasi strangulasi. Perlakuan strangulasi
double memiliki tajuk yang rimbun dengan bentuk tajuk terbuka.
Tabel 2. Bobot basah dan kering akar pada 19 MSP

Perlakuan
Kontrol
Strangulasi Single
Strangulasi Double
jarak 5 cm
Strangulasi Double
jarak 10 cm
Strangulasi Double
jarak 15 cm

BB Akar (g)
36.66
35.27
31.70

BK Akar (g)
17.19
20.88
17.35

BB Tajuk (g)
108.23
103.65
123.58

BK Tajuk (g)
54.22
57.89
62.01

23.04

13.69

79.03

47.02

29.99

16.47

158.34

70.02

Keterangan: Nilai yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama berarti
tidak berbeda nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%
KESIMPULAN
Perlakuan strangulasi single dan double berpengaruh nyata meningkatkan
pertumbuhan vegetatif pada peubah diameter batang, jumlah daun, ukuran tajuk, jumlah
cabang serta kandungan karbohidrat daun. Perlakuan strangulasi double 15 cm (T4)
nyata meningkatkan jumlah cabang (5.00 cabang), panjang cabang (127.65 cm), jumlah
daun (87.40 daun) dan kandungan karbohidrat daun lebih banyak dibandingkan
perlakuan kontrol pada 19 MSP. Strangulasi tidak memberikan efek merusak secara
permanen pada jaringan batang tanaman dan hanya membutuhkan waktu dua bulan
untuk pulih.
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ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi teknik irigasi curah terbatas
menggunakan mini-sprinkler gaya gravitasi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan
air (EPA) dan hasil tanaman kacang tanah di wilayah irigasi Nangakara kabupaten
Dompu, NTB. Percobaan dilaksanakan pada tahap III suatu kegiatan test-farm pada
musim kemarau (MK1) tahun 2007, yang ditata menurut rancangan Split Plot, dengan
dua faktor perlakuan, yaitu teknik irigasi (T) sebagai petak utama, yang terdiri atas dua
taraf perlakuan (ICT = irigasi curah terbatas; ICP = irigasi cara petani), dan paket
pemupukan (P) sebagai anak petak, yang terdiri atas dua taraf perlakuan (P1 = dosis
rendah, P2 = dosis sedang). Dengan demikian ada empat kombinasi perlakuan yang
diulang tiga kali sehingga ada 12 petak perlakuan, masing-masing seluas 400 m2. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh interaksi yang nyata antara teknik irigasi
dan paket pemupukan terhadap EPA dan hasil biji kering kacang tanah, di mana pada
irigasi ICT dengan mini-sprinkler gravitasi, rata-rata EPA dan hasil biji kering lebih
tinggi pada pemupukan dosis sedang (P2), yaitu 8.06 kg/mm (= 0.81 g/L) dan hasil biji
2.90 t/ha, sedangkan pada irigasi ICP, rata-rata EPA dan hasil biji kering lebih tinggi
pada pemupukan dosis rendah (P1), yaitu 4.01 kg/mm (= 0.40 g/L) dan hasil biji 2.16
t/ha. Namun demikian, secara umum rata-rata nilai EPA dan hasil biji kering kacang
tanah lebih tinggi pada teknik irigasi ICT dengan mini-sprinkler gravitasi (7.49 kg/mm
dan 2.70 t/ha) dibandingkan dengan teknik irigasi ICP (3.78 kg/mm dan 2.04 t/ha).
Kata kunci: kacang tanah, efisiensi penggunaan air, mini-sprinkler, irigasi terbatas
ABSTRACT
This study aims to determine whether the application of restricted shower irrigation
techniques using gravitational mini-sprinkler can increase water use efficiency (WUE)
and grain yield of peanut plants in the Nangakara irrigation area (Dompu, NTB). The
experiment was conducted in the third phase of test-farm activities during the dry
season (MK1) 2007, arranged according to Split Plot Design, with two treatment
factors, i.e. irrigation techniques (T) as main plot, consisting of two treatment levels
(ICT = restricted shower irrigation; ICP = farmers’ irrigation technique), and
fertilization packages (P) as subplot, consisting of two treatment levels (P1 = low dose,
P2= medium dose). Thus there were four treatment combinations prepared in three
blocks (replicates), resulting in 12 treatment plots of 400 m2 each. The results indicated
that there were interaction effects between irrigation techniques and fertilization
packages on WUE and dry grain yield of peanut plants, where in the ICT irrigation
using mini-sprinkler, the averages of WUE and dry grain yield were higher on the plots
receiving medium fertilization dose (P2), i.e. 8.06 kg/mm (= 0.81 g/L) and grain yield of
2.90 t/ha, while in the ICP irrigation, the averages of WUE and dry grain yield were
higher on the plots receiving low fertilization dose (P1), i.e. 4.01 kg/mm (= 0.40 g/L)
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and grain yield of 2.16 t/ha. On average, however, WUE and dry grain yield of peanut
were higher in ICT (7.49 kg/mm and 2.70 t/ha) than in ICP irrigation (3.78 kg/mm and
2.04 t/ha).
Keywords: peanut, water-use efficiency, mini-sprinkler, restricted shower irrigation

LATAR BELAKANG
Kacang tanah di Indonesia pada umumnya dikonsumsi sebagai sumber protein nabati,
dalam bentuk makanan rumah tangga, seperti kacang rebus, kacang garing, kacang
goreng, bumbu masakan, kacang kemasan, dan makanan ringan lainnya (Swastika,
2015), yang merupakan tanaman sumber protein terpenting ketiga, yang proteinnya
mengandung banyak jenis asam amino esensial (Savage & Keenan, 1994). Di negaranegara yang lebih maju, kacang tanah sebagian besar digunakan sebagai bahan baku
pembuatan minyak nabati dan bagian lainnya maupun limbahnya digunakan untuk
pembuatan pakan ternak. Secara global, kacang tanah merupakan sumber minyak nabati
terpenting keempat, dan sekitar 66% dari produksi kacang tanah dunia digunakan
sebagai bahan pembuatan minyak (edible oil), sehingga kacang tanah merupakan salah
satu tanaman penghasil minyak terpenting (Savage & Keenan, 1994; Davis & Dean,
2016).
Berdasarkan data BPS tahun 2014, di Indonesia kacang tanah (Arachis hypogaea L.)
merupakan tanaman kacang-kacangan terpenting kedua setelah kedelai atau tanaman
palawija terpenting keempat setelah ubi kayu, jagung, dan kedelai, dengan total
produksi nasional pada tahun 2014 sebanyak 638,3 ribu ton, tetapi di antara semua
provinsi di Indonesia, lima provinsi dengan produksi kacang tanah tertinggi berturutturut adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan NTB, dengan total
produksi mencapai 76,51% dari produksi nasional (BPS, 2015). Secara global, pada
tahun 2008, lima negara penghasil kacang tanah terbesar adalah China (42%), India
(18%), Amerika Serikat (7%), Nigeria (5%), dan Indonesia (4%), tetapi ditinjau dari
segi produktivitas, rata-rata produktivitas tertinggi dicapai oleh Amerika Serikat (3,84
t/ha), diikuti China (3,56 t/ha), sedangkan Indonesia pada urutan ke-10, dengan
produktivitas kacang tanah rata-rata 1,67 t/ha (Valentine, 2016).
Rendahnya produktivitas kacang tanah, terutama di negara-negara berkembang antara
lain disebabkan oleh terlambatnya penyiangan gulma, waktu tanam yang kurang tepat
atau terlambat, kurangnya pengelolaan hama dan penyakit, dan sebagian besar karena
faktor varietas, di mana varietas yang ditanam sebagian besar tidak tahan penyakit
sehingga daun cepat mengalami defoliasi, sehingga proses pengisian polong menjadi
tidak sempurna (Valentine, 2016). Selain itu, terutama di Indonesia, 70% dari
pertanaman kacang tanah berada di lahan kering, yang umumnya ditanam pada akhir
musim hujan, sehingga sebagian besar musim pertumbuhannya di musim kemarau,
yang merupakan salah penyebab rendahnya produktivitas tanaman kacang tanah
(Harsono, 2015). Di lahan sawah, tanaman kacang tanah juga umumnya ditanam di
musim kemarau (MK2) sebagai penggilir tanaman padi II (pasca padi MK1) (Arsyad &
Sembiring, 2003). Dengan demikian, ketersediaan air juga merupakan faktor pembatas
produksi, seperti halnya di lahan kering. Dari hasil penelitian yang dilaporkan Ahmad
(1996), irigasi dengan micro-sprinkler pada kacang tanah dengan interval 7 hari,
walaupun hanya untuk memulihkan kondisi tanah dari kering menjadi kapasitas lapang
pada setiap kali irigasi, sudah mampu secara sangat signifikan meningkatkan jumlah biji
per m2 dan bobot 100 biji, dibandingkan dengan kondisi tadah hujan tanpa pemberian
irigasi, yang menunjukkan pentingnya pemberian air bagi tanaman kacang tanah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknik pemberian air menggunakan
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mini-sprinkler pada kacang tanah yang ditanam di musim kemarau (MK1) di lahan
kering pasiran, di wilayah aliran sungai Nangakara, kecamatan Pekat, kabupaten
Dompu, pada dua tingkat pemupukan, yaitu dosis rendah dan dosis sedang. Namun
demikian, posisi lahan percobaan lebih tinggi daripada sungai Nangakara.

BAHAN DAN METODA
Dalam penelitian ini digunakan metode eksperimental, dengan melaksanakan percobaan
lapangan di wilayah irigasi Nangakara, kabupaten Dompu (NTB). Percobaan ini
merupakan salah satu unit farm miniature, yang merupakan bagian dari “test farm”
tahap III, dengan luas total lebih dari 3.0 ha, yang dibagi menjadi enam mini-farm. Tiap
mini-farm seluas 0.50 ha, merupakan pengujian satu jenis tanaman, sehingga ada enam
jenis tanaman uji, yaitu kacang tanah, jagung bertongkol satu (C-7), jagung bertongkol
dua (Bisi-2), kedelai, cabai, dan kacang tunggak, dan yang dilaporkan dalam penelitian
ini hanya pengujian mini-farm kacang tanah. Test farm tahap III ini dilaksanakan pada
musim kemarau (MK1), tahun 2007, tetapi pelaksanaan baru bisa dimulai pada bulan
Mei 2007 dan panen terakhir pada bulan Oktober 2007.
Rancangan percobaan dan perlakuan
Percobaan mini-farm kacang tanah ini ditata menurut rancangan Split Plot, dengan
menguji dua faktor perlakuan, yaitu teknik irigasi (I) sebagai petak utama (main plot),
yang terdiri atas dua taraf perlakuan (I1 = ICT atau irigasi curah terbatas, menggunakan
mini-sprinkler; I2 = ICP atau irigasi cara petani), dan tingkat pemupukan (P) sebagai
anak petak (sub-plot), yang juga terdiri atas dua taraf perlakuan (P1= dosis rendah; P2=
dosis sedang). Dengan mengkombinasikan kedua faktor perlakuan, maka terdapat empat
kombinasi perlakuan, yang masing-masing dibuat dalam tiga ulangan (blok), sehingga
ada 12 petak perlakuan.
Keseluruhan lahan test farm tahap III seluas lebih dari 3 ha dibagi dua, dan dibuat jalan
pemisah selebar 3 m yang sekaligus menjadi jalur pipa utama untuk mengalirkan air ke
masing-masing tiga mini farm di kiri dan kanan pipa utama. Di sebelah timur lahan test
farm tahap III mengalir sungai Nangakara, tetapi posisinya secara topografis sekitar 2 m
di bawah permukaan lahan test farm. Namun di atas lahan test farm ada lahan alangalang yang pisisinya sekitar 11-12 m di atas lahan test farm. Untuk perlakuan irigasi test
farm tahap III, PT Bahagia Bangunnusa, yang merupakan pemberi pekerjaan test farm,
membangun kolam besar, yang airnya diisi dengan menaikkan air sungai Nangakara
menggunakan pompa pada setiap akan dilakukan penyiraman. Untuk membuat tekanan
air yang cukup tinggi di tiap mini-farm, jaringan pipa utama dibuat bervariasi dari
ukuran besar (4 inch) bertingkat mengecil sampai 0.75 inch di tiap petak utama minifarm, dan di tiap terminal pipa di tiap petak utama mini-farm dipasang meter air untuk
mengukur volume air yang digunakan.
Tiap mini farm sebagai keseluruhan petak percobaan yang luasnya 0.50 ha dibagi
menjadi tiga blok (ulangan) dan dua petak utama. Di antara dua petak utama dibuat
jalan pemisah selebar 2 m, yang sekaligus merupakan jalur pipa sekunder sebagai
penyalur air irigasi dari pipa utama ke masing-masing petak utama di tiap-tiap blok. Di
antara anak petak dan di antara blok dibuat jalan pemisah selebar 1 m. Masing-masing
petak perlakuan dibuat seluas 400 m2 (20 m x 20 m). Antar mini-farm dibuat jalan
pemisah selebar 2 m.
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Perlakuan yang diuji
Untuk pemberian air, menurut perhitungan FAO tentang kebutuhan air tanaman
(Doorenbos dan Kassam, 1979) yang disesuaikan dengan hasil percobaan pada tahap
test farm sebelumnya didapatlah tingkat pemberian air per hari, yaitu 4 L/m2/hari untuk
ICT dan 6 L/m2/hari untuk ICP. Dengan demikian, untuk tanaman kacang tanah, maka
total pemberian air selama 90 hari menjadi 360 mm untuk ICT dan 540 mm untuk ICP.
Pemberian air pada teknik ICP dilakukan dengan selang yang dipindah-pindahkan
sedangkan untuk ICT penyiraman dilakukan dengan mini-sprinkler yang dapat
dipindah-pindahkan (portable) dengan radius penyiraman 3 m. Penyiraman dilakukan
setiap tiga hari, sehingga tiap hari dilakukan penyiraman dua mini-farm.
Perlakuan paket pemupukan yang diuji ada dua tingkatan dosis, yaitu dosis rendah (P1)
dan dosis sedang (P2), yang untuk tanaman kacang tanah, dosis pemupukan yang diuji
yaitu 15 kg/ha Urea dan 100 kg/ha SP36 untuk perlakuan P1, sedangkan untuk
perlakuan P2 dosis Urea 25 kg/ha dan SP36 sebanyak 150 kg/ha, yang seluruhnya
diberikan sebagai pupuk dasar bersama pemberian pupuk kandang dengan dosis 5
ton/ha baik untuk perlakuan P1 maupun P2.
Pelaksanaan percobaan
Sebelum penanaman, lahan diolah dengan membajak dan meratakannya dengan garu
menggunakan traktor masing-masing satu kali, kemudian dibuat petak-petak percobaan
yang dibatasi dengan parit dan jalan keliling. Varietas kacang tanah yang digunakan
adalah varietas Gajah, yang ditanam dengan menugalkan 3-4 benih kacang tanah
dengan jarak tanam 25 cm x 25 cm, kemudian dilakukan penjarangan pada umur 7 hari
setelah tanam (HST) dengan membiarkan tumbuh 2 tanaman per lubang tanam.
Pemupukan organik dengan pupuk kandang sapi dilakukan pada saat tanam dengan
memasukkannya ke dalam lubang tugal kemudian benih kacang tanah ditempatkan di
atas pupuk kandang lalu ditutup dengan tanah.
Pemupukan dengan Urea dan SP36 seluruh dosis dilakukan pada umur 7 HST pada saat
penjarangan dengan menugalkan campuran kedua pupuk di samping tanaman kacang
tanah yang baru tumbuh sekitar 7 cm di samping pangkalnya sedalam sekitar 7 cm.
Pemeliharaan tanaman yang dilakukan selanjutnya meliputi pengairan, penyiangan dan
pembumbunan, dan pengendalian/pencegahan serangan hama dengan menyemprotkan
Decis 25 EC. Penyiraman dilakukan setiap 3 hari. Penyiangan dilakukan pada umur 21
dan 35 HST, bersamaan dengan pembumbunan. Panen polong kacang tanah dilakukan
pada umur 100 hari.
Pengamatan dan analisis data
Karena pada saat itu ada enam mini-farm (masing-masing menanam satu jenis tanaman)
yang dilaksanakan secara serentak maka pengukuran terhadap tanaman kacang tanah
hanya dilakukan terhadap berat polong dan biji kering per m2, berat 100 biji kering dan
total penggunaan air per perlakuan, untuk menghitung efisiensi penggunaan air (EPA).
Pengukuran hasil panen dilakukan dengan memanen tanaman pada dua ubinan masingmasing seluas 1 m2 per petak perlakuan.
EPA dihitung dengan menggunakan rumus FAO dari Kirda (2002), dengan rumus
sebagai berikut:
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Hasil
ETa
Di mana: EPA = efisiensi penggunaan air (water use efficiency) dalam kg/ha/mm;
Hasil = hasil biji kering dalam kg/ha;
ETa = evapotranspirasi aktual, atau total penggunaan air (dalam mm).
Data dianalisis dengan analisis keragaman (Analysis of Variance (ANOVA)) dan uji
Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5%, menggunakan program statistik CoStat for
Windows ver. 6.303. Untuk menampilkan grafik digunakan grafik batang nilai Mean
yang disertai dengan error bar menggunakan standard error (± SE) berdasarkan rumus
dari Riley (2001).

EPA (kg/ha/mm) =

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil ANOVA yang dirangkumkan dalam Tabel 1 terlihat bahwa walaupun
main effect dari faktor dosis pupuk tidak berpengaruhnyata tetapi terdapat pengaruh
interaksi yang signifikan dari kedua faktor perlakuan yang diuji terhadap berat polong
kering, hasil biji kering dan efisiensi penggunaan air (EPA), sedangkan terhadap bobot
100 biji kering, tidak ada pengaruh interaksi kedua faktor perlakuan, tetapi baik teknik
pemberian air maupun dosis pupuk masing-masing berpengaruh sangat signifikan
terhadap bobot 100 biji kering.
Tabel 1. Hasil analisis keragaman (ANOVA) harga jual dan hasil panen
per ha beberapa jenis tanaman uji
Variabel pengamatan
Blok
Air
Pupuk Interaksi Pupuk x Air
Berat polong kering (t/ha)
ns
ns
ns
*
Hasil biji kering pipil (t/ha)
ns
*
ns
**
Berat 100 biji kering (g)
ns
**
**
ns
Efisiensi penggunaan air (kg/mm)
ns
*
ns
**
Keterangan: ns = non-signifikan (p-value >= 0,05; *, ** = signifikan
pada p-value <0,05 dan p-value < 0,01, berturut-turut
Berdasarkan bentuk pola interaksinya, ada kemiripan antara pengaruh interaksi
antara kedua faktor perlakuan terhadap berat polong kering dan hasil biji kering per ha,
tetapi terhadap berat polong kering, tidak ada perbedaan nyata antar perlakuan dosis
pupuk walaupun ada kecenderungan bahwa P2 menghasilkan berat polong kering lebih
tinggi daripada P1, sedangkan hasil biji kering signifikan lebih tinggi pada perlakuan P2
dibandingkan dengan pada P1. Hasil pengaruh interaksi ini, tertutama terhadap hasil biji
kering, menunjukkan bahwa pada irigasi ICT, dosis pupuk sedang (P2) menghasilkan
berat biji kering per ha yang lebih tinggi daripada dosis rendah (P1), sebaliknya pada
teknik irigasi ICP, dosis P1 memberikan hasil biji kering per ha yang lebih tinggi
dibandingkan dengan perlakuan P2. hal ini menunjukkan bahwa pemberian dengan cara
mengalirkan air ke petakan, walaupun dengan selang yang dipindah-pindahkan,
kemungkinan lebih banyak menyebabkan pencucian unsur hara yang dikandung pupuk
buatan terbawa oleh air melalui infiltrasi, menngingat tanahnya tergolong tanah pasiran.
Berbeda halnya dengan cara pemberian air melalui mini sprinkler, maka air yang
diberikan terbatas pada lapisan tanah atas, dan tidak sampai terjadi infiltrasi yang besar,
sehingga pencucian unsur hara yang dikandung oleh pupuk yang diberikan ke tanaman
lewat tanah tidak ada yang hilang melalui proses infiltrasi. Dengan demikian, teknik
irigasi menggunakan mini-sprinkler pada irigasi curah terbatas (ICT) sangat berpeluang
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meningkatkan efisiensi penyerapan pupuk dibandingkan dengan pada teknik irigasi cara
petani (ICP) yang dilakukan dengan cara mengalirkan air irigasi ke petak-petak
tanaman. Berdasarkan hasil analisis tanah awal, diperoleh bahwa dari 10 sampel tanah
pada luasan test farm 3 ha lebih itu, rata-rata kandungan fraksi tanah adalah 79% pasir,
16.5% debu dan 4.5% liat (Kusnarta dan Wangiyana, 2007), sehingga tekstur tanah di
lahan test farm tempat dilakukan percobaan teknik irigasi curah terbatas (ICT) pada
tanaman kacang tanah ini didominasi oleh kandungan pasir, yaitu 79%.
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antara
perlakuan teknik
teknik irigasi dan dosis paket pemupukan
irigasi dan dosis paket pemupukan
Dalam hubungan dengan efisiensi penggunaan air (EPA), yang dihitung menurut
rumus perhitungan dari FAO (Kirda, 2002), sebagai pembagi hasil, yang dalam hal ini
hasil biji kering per ha, adalah jumlah penggunaan air dalam satuan millimeter (mm),
yang dalam hal ini adalah jumlah air yang diberikan. Percobaan dilaksanakan di musim
kemarau, yang hampir tidak ada hujan, dan hanya beberapa kali hujan gerimis, da
jumlah air yang diberikan memang sudah ditakar berdasarkan hasil penelitian test farm
sebelumnya, yaitu 4 L/m2/hari (atau 12 L/m2/3 hari) untuk ICT dan 6 L/m2/hari (atau 18
L/m2/3 hari) untuk ICP, sehingga total pemberian air selama 90 hari adalah 360 mm
untuk ICT dan 540 mm untuk ICP. Jadi total pemberian air pada ICT hanya 66% dari
ICP, tetapi pada ICT cara pemberian air dilakukan menggunakan mini-sprkler. Dengan
demikian, dari awal fase vegetatif tanaman kacang tanah pada teknik irigasi ICT sudah
mendapat air irigasi dalam jumlah yang dibatasi, dan setelah panen dan diperoleh berat
biji kering, terlihat bahwa rata-rata EPA signifikan lebih tinggi pada irigasi ICT
dibandingkan dengan ICP (Gambar 3).
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Menurut hasil penelitian Nautiyal et al. (2002), tanaman kacang tanah yang
diberikan irigasi terbatas (deficit irrigation) pada fase vegetatif dapat meningkatkan
indeks panen, hasil biji dan efisiensi penggunaan air tanaman. Selain itu, karena dalam
penelitian digunakan mini-sprinkler pada ICT dan tanahnya tergolong pasiran, maka
pada ICT tidak terjadi atau sedikit sekali kemungkinan terjadinya infiltrasi, sehingga
pencucian unsur hara kemungkinan tidak terjadi atau jauh lebih rendah dibanding pada
irigasi ICP, yang pemberian airnya dengan cara mengalirkan air ke petakan
menggunakan selang. Hal ini juga kemungkinan menyebabkan bobot 100 biji kering
juga rata-rata lebih rendah pada irigasi ICP dibandingkan dengan ICT (Tabel 2), dan
walaupun tidak terdapat interaksi yang nyata antara kedua faktor perlakuan (Tabel 1),
namun terlihat bahwa pada paket pemupukan dosis rendah (P1), bobot 100 biji kering
signifikan lebih tinggi pada irigasi ICT dibandingkan dengan pada perlakuan P1 dengan
teknik irigasi ICP, dan perbedaan bobot 100 biji kering antara dosis pupuk P2 dan P1
lebih tinggi pada teknik irigasi ICP dibandingkan dengan irigasi ICT (Gambar 3).
Tabel 2.

Rata-rata berat polong kering, hasil biji kering, WUE, dan bobot 100 biji
kering kacang tanah untuk setiap tingkat pemupukan dan teknik irigasi
Polong kering
(t/ha)

Hasil biji
(t/ha)

EPA
(kg/mm)

Bobot 100 biji
(g)

Faktor perlakuan
Paket pemupukan:
P1 (dosis rendah)
3.64 a1)
2.33 a1)
5.46 a1)
26.15 b1)
P2 (dosis sedang)
3.75 a
2.41 a
5.81 a
32.48 a
BNJ 0.05
0.29
0.22
0.48
2.44
Teknik irigasi:
ICT (curah
terbatas)
4.16 a
2.70 a
7.49 a
31.75 a
ICP (cara petani)
3.22 a
2.04 b
3.78 b
26.88 b
BNJ 0.05
1.29
0.57
1.71
1.90
1)
Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata
antar taraf tiap faktor perlakuan berdasarkan nilai BNJ 5% masing-masing
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa ada interaksi yang
nyata antara kedua faktor perlakuan terhadap berat polong kering, hasil biji kering, dan
efisiensi penggunaan air (EPA) tanaman kacang tanah, di mana pada teknik irigasi ICT
menggunakan mini-sprinkler hasil biji dan EPA lebih tinggi pada paket pemupukan
dosis sedang (P2) tetapi pada irigasi ICP (cara petani) dengan mengalirkan air ke
petakan menggunakan selang, hasil biji dan EPA lebih tinggi pada paket pemupukan
dosis rendah (P1). Walaupun tidak ada interaksi, bobot 100 biji kering lebih tinggi pada
irigasi ICT baik pada dosis pupuk P1 maupun P2, jika dibandingkan dengan irigasi ICP.
UCAPAN TERIMA KASIH
Melalui artikel ini penulis menyampaikan terima kasih kepada PT Bahagia
Bangunnusa, atas bantuan dana dan segala fasilitas yang telah disediakan selama test
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VARIABILITAS FENOTIPIK DAN KORELASI KOMPONEN HASIL
DAN HASIL TIGA POPULASI GENERASI F3 HASIL PERSILANGAN
TANAMAN HANJELI (COIX LACRYMA-JOBI L.) DENGAN
METODE SINGLE SEED
Phenotypic Variability and Correlation between Yield Components and Yield in Three
Population Crossing Job’s Tear (Coix lacryma-jobi L.) of F3 Generation with Single
Seed Descent Method
1
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ABSTRAK
Tanaman Hanjeli (Coix lacryma-jobi L.) merupakan salah satu tanaman serealia yang
saat ini banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pangan alternatif. Penelitian bertujuan
untuk menghasilkan tanaman yang memiliki variabilitas fenotipik serta karakterkarakter yang memiliki korelasi antar komponen hasil dan hasil. Percobaan
dilaksanakan di Kebun Percobaan Ciparanje, Fakultas Pertanian, Universitas
Padjadjaran, pada bulan November 2014 sampai April 2015 dengan menggunakan
metode eksperimen tanpa rancangan tata ruang. Bahan yang digunakan yaitu tiga
populasi hasil persilangan hanjeli generasi F2 yaitu #28 x #9, #28 x #26 dan #38 x #37.
Hasil percobaan menunjukkan variabilitas fenotipik karakter yang diamati pada hanjeli
generasi F3 umumnya menunjukkan luas, kecuali pada jumlah malai dan jumlah buku.
Pada populasi #28 x #9 menunjukkan variabilitas fenotipik sempit pada karakter
diameter batang, jumlah malai dan jumlah buku. Karakter komponen hasil yang
berkorelasi nyata positif dengan hasil adalah tinggi tanaman, bobot 100 biji pertanaman,
jumlah daun, jumlah anakan dan jumlah malai. Karakter umur berbunga dan umur
panen berkorelasi negatif dengan karakter hasil.
Kata kunci : hanjeli, korelasi, populasi, variabilitas fenotipik.
ABSTRACT
Job’s tear is one of cereal crops which commonly used as alternative crops. The
objectives of this research were to produce plants that have phenotypic variability and
characters that have a correlation between yield components and yield. This experiment
was conducted at Ciparanje, Agriculture Faculty, Padjadjaran University, from
November 2014 to April 2015 without spatial design. The materials used three
population Job’s tear of F3 generation are #28 x #9, #28 x #26 dan #38 x #37. The
results showed that phenotypic variability characters observed in the F3 generation job’s
tear generally indicated wide, except number of panicles and number of nodes. The
population of #28 x #9 showed that phenotypic variability characters was narrow of
branch diameter, number of panicles and number of nodes characters. Plant height, 100
seeds weight, number of leaves, number of clamp and number of panicles had positive
correlation with yield. The characters of flowering time and harvest age had negative
correlation with yield.
Keywords: correlation, job’s tear, population, phenotypic variability
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LATAR BELAKANG
Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Pada tahun
2035, Indonesia diprediksikan akan dihuni oleh penduduk mencapai sekitar 305,6 juta
jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,49% per tahun (BPS, 2015). Adanya
jumlah penduduk yang sangat besar menyebabkan kebutuhan akan pangan semakin
meningkat. Kenyataannya ketersediaan pangan tersebut tidak akan mencukupi dan
ketersediannya terbatas karena tidak seimbang antara produksi dan permintaan.
Produksi dan produktivitas tanaman dapat menurun sehingga menjadikan tidak
tercukupinya kebutuhan bagi masyarakatnya dan terjadinya krisis pangan. Salah satu
alternatif yang dapat ditawarkan adalah melalui program diversifikasi pangan.
Hanjeli (Coix lacryma-jobi L.) merupakan tanaman yang memiliki kandungan
karbohidrat dan lemak tinggi, sehingga dapat mendukung program diversifikasi pangan.
Kandungan gizi dalam biji hanjeli juga cukup tinggi. Hanjeli memiliki kandungan pati
sebesar 58,3-77,2%, sedangkan kandungan protein, lemak, dan mineralnya relatif lebih
tinggi bila dibandingkan dengan biji-bijian dari tanaman serealia lainnya (Nurmala dan
Irwan, 2007).
Demi mendukung keberlanjutan pengembangan pangan alternatif, maka dilakukan
pendekatan pemuliaan tanaman sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan
produktivitas, kualitas serta daya saing komoditas tanaman. Program pemuliaan
tanaman yang dikembangkan bertujuan untuk menghasilkan tanaman hanjeli yang
memiliki karakter kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan yang diharapkan melalui
metode seleksi. Seleksi akan berhasil dilakukan apabila populasi tanaman yang akan
diseleksi memiliki variasi dan berkorelasi positif terhadap karakter yang diinginkan.
Variabilitas atau keragaman merupakan faktor penting dalam program pemuliaan
tanaman khususnya dalam proses seleksi. Variabilitas fenotipik merupakan variasi
diantara fenotipik tanaman apabila tanaman tersebut ditanam pada lingkungan tertentu.
Variabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor lingkungan, dan interaksi genetik
dengan lingkungan (Baihaki, 2000). Selain variabilitas, hal yang perlu diperhatikan
adalah korelasi. Korelasi berguna untuk mengetahui keeratan hubungan antar sifat pada
suatu tanaman. Ukuran derajat (keeratan) hubungan tersebut disebut dengan koefisien
korelasi.
Penelitian mengenai variabilitas fenotipik pada genotip hanjeli terpilih telah
dilakukan sebelumnya pada generasi F1 dan F2, tetapi, sampai saat ini belum ada
informasi mengenai korelasi komponen hasil dan hasil dari ketiga populasi hasil
persilangan tanaman hanjeli generasi F3 di kebun percobaan Ciparanje Jatinangor.
Penelitian bertujuan untuk mengestimasi nilai variabilitas fenotipik yang berdasarkan
komponen hasil dan hasil pada tiga populasi hasil persilangan tanaman hanjeli generasi
F3 dan mengestimasi nilai korelasi antara komponen hasil dan hasil tiga populasi
generasi F3 hasil persilangan tanaman hanjeli.

BAHAN DAN METODE
Percobaan dilaksanakan di Kebun Percobaan Ciparanje Fakultas Pertanian,
Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat.
Percobaan dilaksanakan pada bulan November 2014 - April 2015. Bahan yang
digunakan dalam percobaan ini adalah benih F3 tiga populasi hasil persilangan tanaman
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

312

hanjeli dengan jumlah tanaman yaitu #38 x #37 = 424 tanaman, #28 x #26=498
tanaman, #28 x #9 = 373 tanaman. Asam sulfat (H2SO4) dengan konsentrasi 2%. Pupuk
kandang sapi dengan dosis 5 ton/ha, pupuk NPK majemuk, Furadan 3G dan pestisida
kimia digunakan untuk pengendalian hama dan penyakit.
Percobaan dilakukan dengan metode eksperimen tanpa rancangan tata ruang.
Rancangan percobaan terdiri dari tiga populasi dan terdapat 29 plot dengan luas lahan
berukuran 3 m x 4 m dengan jarak tanam yaitu 60 cm x 40 cm. Percobaan ini di seleksi
menggunakan metode Single Seed Descent (SSD).
Perhitungan yang digunakan yaitu varians fenotipik masing-masing populasi. Nilai
varians yang diperoleh merupakan varians fenotipik dan pengukurannya berdasarkan
rumus berikut (Steel dan Torrie, 1993):

Keterangan:
σ²f
= varians fenotip
Xi
= nilai rata-rata karakter populasi ke-i
n
= jumlah karakter populasi yang di uji
Selanjutnya standar deviasi dari varians fenotipik dihitung dengan rumus:
Sd σ2f =
Keterangan:
Sd σ2f = standar deviasi
= varians fenotipik
Kriteria penilaian luas dan sempitnya varians fenotipik menurut Anderson & Bancroft
(1952) dikutip dari Pinaria et al., (1995), adalah sebagai berikut:
1. σ²f ≥ 2 x Sd σ2f, berarti variabilitas fenotipiknya luas
2. σ²f ≤ 2 x Sd σ2f, berarti variabilitas fenotipiknya sempit
Untuk mengetahui besarnya penampilan masing-masing populasi pada setiap
pertanaman, maka nilai rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan :
x
= Rata-rata hitung setiap populasi
= Jumlah populasi ke-i
n
= Jumlah populasi yang di uji
Perhitungan korelasi antara karakter komponen hasil dan hasil dapat diperoleh
melakukan analisis menggunakan rumus Singh dan Chaudary (1979):
r (x1 ; x2) =:
Keterangan:
r (x1 ; x2)
Cov x1x2

= korelasi antara X1 dan X2
= kovarian antara X1 dan X2
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σ²(x1).
σ²(x2).

= varians X1
= varians X2

HASIL DAN PEMBAHASAN
Variabilitas Fenotipik
Variabilitas fenotipik diperoleh berdasarkan nilai varians masing-masing populasi
pada generasi F3. Kriteria nilai varians didapatkan dengan membandingkan antara nilai
varians dengan dua kali standar deviasi pada masing-masing populasi. Nilai varians
yang memiliki nilai lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai standar deviasi, maka
dapat dinyatakan bahwa variabilitas fenotipiknya sempit. Sebaliknya, jika nilai varians
lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai standar deviasi, maka dapat dinyatakan
bahwa variabilitas fenotipiknya luas.
Tabel 1. Nilai Varians Fenotipik, Standar Deviasi berserta Kriteria dari Karakter Hanjeli
Populasi #28 x #9 (n = 373 tanaman)
No

Karakter

σ²f

Sd σ²f

1

Tinggi tanaman (cm)

667,86

25,84

2 (Sd
σ²f)
51,69

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Diameter batang (mm)
Jumlah daun
Jumlah buku
Jumlah anakan
Jumlah malai
Umur berbunga (HST)
Umur panen (HST)
Bobot biji/ tanaman (g)
Bobot 100 biji/ tanaman
(g)

3,78
108,63
1.24
6,43
1,66
110,76
8,21
949,61
14,93

1,94
10,4 2
1,11
2,54
1,29
10,52
2,86
30,82
3,86

3,89
20.85
2.23
5,07
2,58
21,05
5,73
61,63
7,73
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Sempit
Luas
Sempit
Luas
Sempit
Luas
Luas
Luas
Luas
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Pada populasi #28 x #9, hasil karakter kuantitatif menunjukkan bahwa karakter
tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah daun, umur berbunga dan umur panen
menunjukkan variabilitas fenotipik yang luas. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai
varians fenotipnya yang lebih besar dari dua kali nilai standar deviasi varians
fenotipiknya. Pada karakter diameter batang (mm), jumlah buku dan jumlah malai
menunjukkan variabilitas fenotipik sempit karena nilai varians fenotipiknya lebih kecil
dari dua kali nilai standar deviasi varians fenotipiknya (Tabel 1).
Tabel 2. Nilai Varians Fenotipik, Standar Deviasi berserta Kriteria dari Karakter Hanjeli
Populasi #28 x #26 (n = 498 tanaman)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Karakter
Tinggi tanaman (cm)
Diameter batang (mm)
Jumlah daun
Jumlah buku
Jumlah anakan
Jumlah malai
Umur berbunga (HST)
Umur panen (HST)
Bobot biji/ tanaman (g)
Bobot 100 biji/ tanaman
(g)

σ²f

Sd σ²f

2 (Sdσ²f)

Kriteria

741,69
6,16
137,22
1,61
6,26
2,00
133,66
13,12
1109,83
10,18

27,23
2,48
11,71
1,27
2,50
1,42
11,56
3,62
33,31
3,19

54,47
4,96
23,43
2.54
5,00
2,83
23,12
7.24
66,63
6,38

Luas
Luas
Luas
Sempit
Luas
Sempit
Luas
Luas
Luas
Luas

Tabel 3. Nilai Varians Fenotipik, Standar Deviasi berserta Kriteria dari Karakter Hanjeli
Populasi #38 x #37 (n = 424 tanaman)
Karakter
σ²f
σσ²f
2(σσ²f)
Kriteria
Tinggi tanaman (cm)
515,05
22,69
45,39
Luas
Diameter batang (mm)
5,82
2,41
4,83
Luas
Jumlah daun
183,19
13,53
27,07
Luas
Jumlah buku
1,07
1,04
2,07
Sempit
Jumlah anakan
4,39
2,10
4,19
Luas
Jumlah malai
1,93
1,39
2,78
Sempit
Umur berbunga (HST)
109,65
8,92
17,85
Luas
Umur panen (HST)
23,78
4,88
9,75
Luas
Bobot biji/ tanaman (g)
756,55
27,51
55,01
Luas
Bobot 100 biji/ tanaman
8,26
2,87
5,75
Luas
(g)
Pada populasi #28 x #26 dan #38 x 37, menunjukkan bahwa karakter jumlah buku
dan jumlah malai memiliki kriteria variabilitas fenotipik sempit. Hal ini berbeda dengan
karakter tinggi tanaman, diameter datang (mm), jumlah anakan, jumlah daun, bobot biji
per tanaman, bobot 100 biji per tanaman, umur berbunga dan umur panen yang
menunjukkan variabilitas fenotipik yang luas (Tabel 2 dan Tabel 3). Variabilitas
fenotipik yang luas artinya adanya pengaruh lingkungan yang lebih dominan. Suatu
populasi memiliki variabilitas fenotipik yang luas belum tentu variabilitas genetiknya
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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luas, karena penampilan genetik melalui fenotipiknya dipengaruhi oleh faktor
lingkungan (Crowder, 1997).

Korelasi
Korelasi antar karakter komponen hasil dan hasil pada populasi #28 x #9 disajikan
pada Tabel 4. Karakter hasil dicerminkan oleh karakter bobot biji per tanaman. Karakter
komponen hasil yang berkorelasi nyata dan positif dengan bobot biji per tanaman
adalah tinggi tanaman (0,115), diameter batang (0,116), bobot 100 biji per tanaman
(0,443), jumlah anakan (0,423), jumlah daun (0,264) dan jumlah malai (0,223).
Karakter umur berbunga (-0,342) dan umur panen (-0,180) berkorelasi nyata negatif
dengan karakter hasil. Koefisien korelasi negatif menunjukkan apabila nilai variabel
ditingkatkan maka akan menurunkan nilai variabel yang lain, begitu sebaliknya
(Sungkawa, 2013).
Tabel 4. Korelasi Antar Karakter pada Populasi Hanjeli #28 x #9
TT
TT
DB
BB
T
JA
JD
JB
BB
P

1
0.391
**

DB

JA

JD

JB

BBP

JM

UB

0,046
0,324
**
0,285
**
0,116
*
0,240
**

1
0,091

1

0,101

0,116*

1

-0,014

0,059

0,094

0,443*
*

0,423*
*
0,172*
*
0,346*
*

0,264*
*
0,249*
*
0,277*
*

1
0,057

1

0,223*
1
*
0,119 0,111
0,116
0,345*
0,342* 0,233*
1
UB
*
*
*
*
*
*
0,150 0,146
0,270
0,156* -0,092 -0,097 0,082 0,180* 0,052
UP
**
**
**
*
*
Keterangan : TT = Tinggi Tanaman; DB = Diameter Batang; BBT = Bobot 100 Biji per
Tanaman; JA = Jumlah Anakan; JD = Jumlah Daun; JB = Jumlah Buku; BBP = Bobot
Biji per Tanaman; JM = Jumlah Malai; UB = Umur Berbunga; UP = Umur Panen; * =
berbeda nyata pada taraf 5%; ** = berbeda nyata pada taraf 1%. (+) korelasi positif; (-)
korelasi negatif.
JM

U
P

1

-0.090 -0.000
0.157
**
0,292
**
0,392
**
0,115
*
0,105
*

BBT

0,047

0,060

Pada Tabel 5 Karakter komponen hasil yang berkorelasi nyata dan positif dengan
bobot biji per tanaman adalah tinggi tanaman (0,097), diameter batang (0,157), bobot
100 biji per tanaman (0,360), jumlah anakan (0,402), jumlah daun (0,275) dan jumlah
malai (0,224). Karakter jumlah buku (-0,010) dan umur umur panen (-0,090) berkorelasi
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tidak nyata negatif dengan karakter hasil. Nilai korelasi positif menunjukkan karakter
tersebut memiliki hubungan searah dengan hasil, dan sebaliknya nilai negatif
menunjukkan hubungan yang berlawanan antara karakter tersebut dengan hasil. Pada
percobaan ini menunjukkan keterkaitan bahwa, peningkatan hasil berat biji per tanaman
akan diikuti dengan peningkatan hasil tinggi tanaman, diameter batang, bobot 100 biji
per tanaman, jumlah anakan, jumlah daun dan jumlah malai.
Tabel 5. Korelasi Antar Karakter pada Populasi Hanjeli #28 x #26

TT
DB
BBT
JA
JD

TT
1
0.469*
*
0,131*
*
0,063
0,224*
*

JB

0,528*
*

BBP

0,097*

JM

0,290*
*

DB

BBT

JA

JD

JB

BBP

JM

UB

UP

1
-0,044

1

-0,003
0,334
**

-0,016

1

0,103*

0,012

1

0,006

0,209*
*

0,402*
*
0,120*
*
0,190*
*

0,275*
*
0,342*
*
0,163*
*

0,328
**
0,157
**
0,275
**

0,165*
*
0,360*
*
0,100*

1
-0,010

1

0,105
*

0,224*
*
0,275*
*

1

0,366
0,246*
0,04
1
**
*
3
0,249* 0,176
0,216
0,308
0,205* -0,035 0,008
-0,019 0,00
1
UP
*
**
**
**
*
2
Keterangan : TT = Tinggi Tanaman; DB = Diameter Batang; BBT = Bobot 100 Biji per
Tanaman; JA = Jumlah Anakan; JD = Jumlah Daun; JB = Jumlah Buku; BBP = Bobot
Biji per Tanaman; JM = Jumlah Malai; UB = Umur Berbunga; UP = Umur Panen; * =
berbeda nyata pada taraf 5%; ** = berbeda nyata pada taraf 1%. (+) korelasi positif; (-)
korelasi negatif.

UB

0,366

0,206
**

Pada Tabel 6 Karakter komponen hasil yang berkorelasi nyata dan positif dengan
bobot biji per tanaman adalah tinggi tanaman (0,234), bobot 100 biji per tanaman
(0,507), jumlah anakan (0,327), jumlah daun (0,247) dan jumlah malai (0,163).
Karakter umur berbunga (-0,367) dan umur umur panen (-0,061) berkorelasi negatif
dengan karakter hasil. Umur berbunga dan umur panen berkorelasi negatif dengan
karakter bobot biji per tanaman artinya, seleksi kearah bobot biji per tanaman tidak akan
memperpanjang umur berbunga dan umur panen sehingga mampu mendapatkan
tanaman yang berumur genjah (Riyanto et al., 2012).
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Tabel 6. Korelasi Antar Karakter pada Populasi Hanjeli #38 x #37
TT
DB
BBT
JA
JD
JB
BBP
JM
UB
UP
1
TT
0.318*
1
DB
*
BB
1
0,025 0,009
T
0,350*
0,106
-0,07
1
JA
*
*
0,345* 0,301 0,154 0,128*
1
JD
*
**
**
*
0,407* 0,319
0,159*
0,112
0,117*
1
JB
*
**
*
*
0,507 0,327* 0,247*
BB 0,234*
0,091
0,00
1
*
**
*
P
*
8
0,436* 0,099
0,227* 0,492* 0,05 0,163*
0,042
1
JM
*
*
*
4
*
**
0,11
0,367* 0,333*
1
UB 0,212* 0,048 -0,304 0,376* 0,375*
6*
*
*
*
*
*
0,136
0,05
0,177
0,101
-0,061 0,287*
1
UP 0,254*
**
0,109* 0,105*
9
**
*
*
Keterangan : TT = Tinggi Tanaman; DB = Diameter Batang; BBT = Bobot 100 Biji per
Tanaman; JA = Jumlah Anakan; JD = Jumlah Daun; JB = Jumlah Buku; BBP = Bobot
Biji per Tanaman; JM = Jumlah Malai; UB = Umur Berbunga; UP = Umur Panen; * =
berbeda nyata pada taraf 5%; ** = berbeda nyata pada taraf 1%. (+) korelasi positif; (-)
korelasi negatif.
KESIMPULAN
1. Terdapat variabilitas fenotipik yang luas pada popolasi # 28 x #9, #28 x #26 dan #38
x #37.
2. Karakter komponen hasil yang berkorelasi nyata positif dengan hasil adalah tinggi
tanaman, bobot 100 biji pertanaman, jumlah daun, jumlah anakan dan jumlah malai.
Karakter umur berbunga dan umur panen berkorelasi negatif dengan karakter hasil.
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PENGARUH LETAK SUMBER BENIH PADA TONGKOL
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL JAGUNG UNGU
(LOCATION EFFECT OF THE SEED SOURCE ON THE EAR TO GROWTH
AND YIELD OF PURPLE CORN)
1

Yefta Pamandungan1
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pengaruh letak sumber benih pada
tongkol terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung ungu, 2) Menentukan letak
sumber benih yang tepat pada tongkol untuk mendapatkan pertumbuhan dan hasil
tanaman jagung ungu yang terbaik. Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan (KP)
Pandu, Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dari April
sampai dengan Juli 2016. Bahan tanaman yang digunakan yaitu jagung ungu yang
dikoleksi di laboratorium Ilmu Tanaman, Fakultas Pertanian Unsrat. Penelitian
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan, yaitu: L1
(pangkal tongkol), L2 (tengah tongkol), L3 (ujung tongkol), L4 (semua bagian tongkol).
Setiap perlakuan terdiri dari 4 ulangan sehingga terdapat 16 unit percobaan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perlakuan letak sumber benih pada tongkol memberikan
pengaruh tidak nyata terhadap semua komponen pertumbuhan. Perlakuan L4
menghasilkan presentase tanaman tumbuh 14 hst tertinggi (42,75%), perlakuan L2
menghasilkan tinggi tanaman pada 20 hst dan 40 hst tertinggi (6,17 cm dan 45,68 cm).
Pada komponen hasil jagung ungu, perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap
berat tongkol dan panjang tongkol namun berpengaruh tidak nyata terhadap diameter
tongkol, jumlah baris biji per tongkol dan berat 100 biji. Perlakuan L2 memberikan hasil
tertinggi pada komponen berat tongkol (36,90 g), panjang tongkol (10,49 cm), diameter
tongkol (2,92 cm), jumlah baris biji per tongkol (7,55 baris) dan berat 100 biji (24,56 g).
Kata kunci: jagung, jagung ungu, letak sumber benih jagung

ABSTRACT
This research aims to 1) Study the location effect of the seed source on the ear to
growth and yield of purple corn, 2) Determine the right location of the seed source on
the ear to get the best of growth and yield of purple corn. Research conducted at the
Kebun Percobaan (KP) Pandu, Faculty of Agriculture, University of Sam Ratulangi
(Unsrat) Manado from April to July 2016. The plant material used is purple corn
collected in the laboratory of Plant Science, Faculty of Agriculture, Unsrat. This
research using a randomized block design by four treatments, ie: L1 (base of the ear),
L2 (center of the ear), L3 (tip of the ear), and L4 (all parts of the ear). Each treatment
consisted of four replicates so that there are 16 experimental units. The results showed
that treatment of the seed source location on the ear gives no significant effect on all
components of growth. The treatment of L4 (base of the ear) produces the highest
percentage of plants grown for 14 days after planting (42.75%), treatment of L2 (center
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of the ear) produces highest of the plants height at 20 and 40 days after planting (6.17
cm and 45.68 cm). On purple corn yield components, the treatment provides a
significant effect on the weight of ear and length of ear, but no significant effect on the
diameter of the ear, number of seed rows per ear and weight of 100 seeds. Treatment L2
(center of the ear) produces the highest yields on weight of the ear (36.90 g), length of
ear (10.49 cm), diameter of the ear (2.92 cm), the number of seed rows per ear (7.55
lines) and weight of 100 seeds (24.56 g).
Keywords: corn, seed source location of corn, purple corn

LATAR BELAKANG
Jagung ungu merupakan salah satu komoditas pangan yang masih jarang dikenal
sebab belum banyak dibudidayakan di Indonesia. Jagung ungu mengandung komponen
antosianin yang berperan sebagai senyawa antioksidan dalam pencegahan beberapa
penyakit seperti kanker, diabetes, kolesterol dan jantung koroner. Komposisi zat gizi
jagung ungu tak jauh berbeda dari jagung kuning ataupun jagung putih. Jagung ungu
dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan makanan tambahan (supplement).
Salah satu permasalahan dalam pengembangan jagung ungu di Sulawesi Utara
yaitu terbatasnya ketersediaan benih. Benih jagung ungu sulit diperoleh karena sangat
jarang dibudidayakan oleh petani, sehingga apabila tidak ada upaya pengembangan atau
perbanyakannya maka dapat dipastikan bahwa keberadaannya sebagai salah satu
komoditi pangan fungsional sumber antioksidan menuju pada kepunahan. Menurut data
dari Balai Penelitian Tanaman Serealia (Anonim, 2011b), Sulawesi Utara memiliki
plasma nutfah jagung ungu yaitu Pulut Manado Ungu (PMU) namun informasi
mengenai karakteristik tanaman dan sentra produksinya belum diketahui secara pasti
sehingga perlu adanya kegiatan lainnya berupa eksplorasi dan koleksi plasma nutfah
jagung ungu tersebut.
Tahapan awal dari pengembangan jagung ungu dapat dimulai dengan
memanfaatkan benih yang telah tersedia (terkoleksi) baik yang berasal dari koleksi
petani di Sulawesi Utara maupun di wilayah sekitarnya. Penggunaan benih jagung ungu
dengan memanfaatkan hampir seluruh biji pada tongkol (bagian pangkal, tengah dan
ujung) dapat menjadi salah satu solusi mengatasi terbatasnya ketersediaan benih jagung
ungu.
Letak sumber benih pada tongkol jagung berkaitan dengan ukuran benih. Benih
yang berukuran besar biasanya terletak pada bagian pangkal dan tengah tongkol jagung
sedangkan pada bagian ujung tongkol menghasilkan benih dengan ukuran yang lebih
kecil. Besar kecilnya ukuran benih jagung pada tongkol disebabkan karena sintesis
karbohidrat yang berlangsung pada daun ditranslokasikan secara secara efisien pada
ovule (bakal buah) sehingga ovule yang berlokasi dekat dengan daun memperoleh
asimilat lebih banyak daripada yang letaknya lebih jauh (Pranoto dkk, 1990).
Hasil penelitian mengenai letak sumber benih pada tongkol jagung belum
banyak dilaporkan, namun kaitannya dengan ukuran benih jagung telah banyak diteliti.
Hasil penelitian ini sesuai dengan Pratama et al., (2014) dan Hasnah (2013) yang
menyatakan bahwa rata-rata tertinggi pertumbuhan tanaman diperoleh dari penggunaan
benih berukuran besar. Ukuran benih besar pada jagung biasanya berasal dari bagian
tengah dan pangkal tongkol.
Pratama et al., (2014) menjelaskan bahwa perlakuan ukuran benih (4 mm – 7
mm) justru berpengaruh tidak nyata pada semua komponen hasil yaitu berat tongkol
tanpa kelobot, diameter tongkol, panjang baris biji, panjang tongkol dan kadar gula.
Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada kondisi penanaman yang normal,
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ukuran benih tidak mempengaruhi potensi hasil tanaman jagung (Anonim, 2012),
diduga karena pada saat pertumbuhan, tanaman yang bersumber dari berbagai ukuran
benih mendapat suplai hara yang cukup melalui pemupukan. Selain itu, faktor penting
lainnya yang juga mempengaruhi produksi tanaman yaitu pemeliharaan tanaman dan
pengendalian hama/penyakit tanaman. Dengan penerapan teknik budidaya yang tepat,
maka produksi tanamanpun akan optimal.
Hasil penelitian yang berbeda disampaikan oleh EnayatGholizadeh et al., (2012)
bahwa perlakuan ukuran benih jagung kultivar S.C704 yang dibudidayakan di tiga
daerah di Iran yaitu Khorasan, Mooghan and Khuzestan berpengaruh sangat nyata
terhadap semua komponen hasil tanaman jagung yaitu jumlah baris biji per tongkol,
jumlah biji per baris, jumlah biji per tongkol dan berat 1000 butir. Penggunaan ukuran
benih berdiameter 7 mm menghasilkan produksi lebih tinggi yaitu sebesar 8.717,7 kg/ha
dibandingkan untuk Mooghan dan Khorasan sumber yang 8.583,7 dan 8.344,3 kg/ha.
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka sangat beralasan jika penentuan
letak biji pada tongkol jagung ungu yang berkaitan dengan ukuran biji jagung ungu,
dapat dijadikan sebagai faktor yang mempengaruhi produksi tanaman sekaligus juga
sebagai faktor pendukung untuk pengembangan tanaman jagung ungu. Dengan
demikian, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengkaji pengaruh letak sumber benih
pada tongkol terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung ungu, 2) Menentukan
letak sumber benih yang tepat pada tongkol untuk mendapatkan pertumbuhan dan hasil
tanaman jagung ungu yang terbaik.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan (KP) Pandu, Fakultas Pertanian,
Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado sejak April sampai dengan Juli 2016.
Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu benih jagung ungu yang
dikoleksi di laboratorium Ilmu Tanaman, Fakultas Pertanian Unsrat. Bahan lainnya
yang digunakan yaitu pupuk NPK, Urea, kompos, herbisida dan pestisida. Sedangkan
alat yang digunakan yaitu traktor, cangkul, garu, meteran, tugal, sprayer, timbangan
analitik, jangka sorong, kamera dan alat tulis menulis.
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan perlakuan
letak sumber benih pada tongkol jagung ungu (Gambar 1). Perlakuan yang dicobakan
sebanyak 4 perlakuan, yaitu: L1 (letak sumber benih di bagian pangkal tongkol jagung
ungu sebanyak 1/5 bagian tongkol), L2 (letak sumber benih di bagian tengah tongkol
jagung ungu yaitu 3/5 bagian tongkol), L3 (letak sumber benih di bagian ujung tongkol
jagung ungu yaitu 1/5 bagian tongkol), L4 (letak sumber benih pada semua bagian
tongkol). Setiap perlakuan terdiri dari 4 ulangan sehingga terdapat 16 unit percobaan.
L1

L2

L3

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan kegiatan pengolahan tanah menggunakan
traktor sebanyak dua kali dengan kedalaman
L4 20 - 30 cm. Setelah itu, tanah digemburkan
serta diratakan menggunakan cangkul dan dibersihkan dari sisa–sisa rumput. Lahan
yang tersedia dibuat
petakan,
masing-masing
ukuran
4 m × 4 m sebanyak 16
Gambar
1. Perlakuan
Letak Biji dengan
pada Tongkol
Jagung
petakan. Jarak antar petak perlakuan adalah
Ungu150 cm dan jarak antar ulangan 150 cm.
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Penanaman benih (sesuai perlakuan) dilakukan dengan cara ditugal atau
membuat lubang tanam sedalam 5 cm. Penanaman benih ini akan menggunakan jarak
tanam 80 cm × 40 cm. Setiap lubang tanam diisi 2 benih dan dalam pertumbuhannya
kemudian dijarangkan menjadi 1 benih per lubang tanam sehingga dalam petakan
berukuran 4 m × 4 m dapat mencapai jumlah populasi sebanyak 50 tanaman per
petakan.
Pemupukan tanaman dilakukan dengan cara memberikan pupuk NPK dan Urea
mengacu pada dosis anjuran yaitu NPK 300 kg/ha dan Urea 300 kg/ha (Anonim, 2011a)
dan pupuk kompos 10 t/ha. Pemupukan dilakukan secara larikan dengan jarak sekitar 10
cm dari benih atau tanaman dengan kedalaman sekitar 5 cm.
Setelah benih ditanam, dilakukan penyiraman secukupnya, kecuali bila tanah
telah lembab, yang bertujuan menjaga agar tanaman tidak layu. Menjelang tanaman
berbunga, air yang diperlukan lebih besar sehingga perlu dialirkan air pada parit-parit di
antara bumbunan tanaman jagung.
Penyiangan dilakukan dua kali selama masa pertumbuhan tanaman jagung
manis. Penyiangan pertama pada umur 14-20 hari sesudah tanam (hst) dengan cangkul
sekaligus bersamaan dengan pembumbunan. Penyiangan kedua dilakukan tergantung
pada perkembangan gulma (rumput). Penyiangan kedua dan ketiga dapat dilakukan
dengan cara manual seperti pada penyiangan pertama dan menggunakan herbisida
kontak.
Tanaman dijaga dari serangan hama dan penyakit. Apabila jumlah serangan
hama masih sedikit (< 5%) maka dilakukan handpicking, tetapi apabila serangan hama
atau penyakit telah mencapai > 5% maka dilakukan penyemprotan dengan
insektisida/fungisida. Pemanenan akan dilakukan pada saat tanaman berumur sekitar
105 – 110 HST yaitu pada saat biji jagung ungu telah masak fisiologis.
Variabel yang akan diamati dalam penelitian ini meliputi : a) Komponen
pertumbuhan tanaman jagung ungu, berupa: 1) Persentase tanaman tumbuh pada 14 hst,
2) Tinggi tanaman (cm), b) Komponen hasil jagung ungu, berupa: 1) Berat tongkol
tanpa kelobot (g), 2) Panjang tongkol tanpa kelobot (cm), 3) Diameter tongkol tanpa
kelobot (cm), 4) Jumlah baris biji per tongkol, 5) Berat 100 butir (g).
Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan Analysis of Variance
(Anova) untuk melihat pengaruh perlakuan. Bila perlakuan menunjukkan pengaruh
nyata maka analisis dilanjutkan dengan menggunakan uji Beda Nyata Terkecil pada
taraf 5 % (BNT0,05). Analisis dilakukan dengan menggunakan software SAS for
Windows 9.1.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan tanaman jagung ungu
Berdasarkan hasil pengamatan, persentase tanaman jagung ungu tumbuh dari
yang tertinggi sampai dengan terendah pada saat berumur 14 hst berturut-turut 42,75%,
41,75%, 41,75% dan 37% diperoleh pada perlakuan L4, L1, L2 dan L3 (Tabel 1).
Rata-rata tinggi tanaman jagung ungu dari yang tertinggi sampai dengan
terendah pada saat berumur 21 hst berturut-turut 6,17 cm, 5,72 cm, 4,87 cm dan 4,51 cm
diperoleh pada perlakuan L2, L4, L1 dan L3. Sedangkan pada saat tanaman berumur 42
hst tinggi tanaman mencapai 45,68 cm, 44,20 cm, 35,70 cm dan 32, 88 cm diperoleh
dari perlakuan L2, L4, L1 dan L3 (Tabel 2). Dengan demikian, rata-rata tanaman
tertinggi diperoleh pada perlakuan L2 dan rata-rata tanaman terendah diperoleh pada
perlakuan L3.
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Tabel 1. Rata-rata persentase tumbuh tanaman jagung ungu pada 14 HST
Perlakuan
Persentase tanaman tumbuh (%)
L1 = Pangkal tongkol

41,75

L2 = Tengah tongkol

41,75

L3 = Ujung tongkol

37

L4 = Semua bagian tongkol

42,75

Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman jagung ungu pada 21 HST dan 42 HST
Perlakuan
Tinggi tanaman (cm)
21 HST

42 HST

L1 = Pangkal tongkol

4,87

35,70

L2 = Tengah tongkol

6,17

45,68

L3 = Ujung tongkol

4,51

32,88

L4 = Semua bagian tongkol

5,72

44,20

Hasil penelitian Pratama et al., (2014) yaitu perlakuan ukuran benih (4 mm – 7
mm) menjelaskan bahwa perlakuan ukuran benih jagung diameter 7 mm menghasilkan
tinggi tanaman tertinggi pada 50 HST dibandingkan dengan beberapa ukuran lainnya
yang lebih kecil yaitu 5 mm dan 4 mm. Hal serupa juga berlaku pada tanaman
nyamplung (Calophyllum inophyllum L.) bahwa pertumbuhan tanaman terbaik
diperoleh dari penggunaan benih berukuran besar (Hasnah, 2013).
Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan benih berukuran besar yaitu: 1)
kemampuannya untuk muncul ke permukaan tanah yang lebih cepat dan
kemampuannya untuk tumbuh pada kondisi tanah yang kurang subur atau kondisi lain
yang kurang menguntungkan (Puerta-Pin˜ero et al., 2006), 2) menghasilkan bibit yang
lebih besar dengan perakaran yang lebih panjang yang akan meningkatkan
kemampuannya untuk bertahan hidup pada musim panas yang kering (Metcalve &
Grubb, 1997; Lloret et al., 1999) (3) kemampuan untuk bersemi setelah dimangsa
herbivor, karena bibit mempertahankan substansi awal cadangan makanan (Green and
Junipper, 2004).
Hasil tanaman jagung ungu
Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan letak sumber benih pada tongkol
jagung ungu memberikan pengaruh nyata terhadap berat tongkol (tanpa kelobot) dan
panjang tongkol jagung ungu (Tabel 3). Rata-rata tertinggi berat tongkol diperoleh dari
perlakuan L2 (tengah tongkol) yaitu sebesar 36,90 g yang tidak berbeda nyata dengan
hasil perlakuan L1 (pangkal tongkol) yaitu 35,38 g namun berbeda nyata dengan hasil
perlakuan L3 (ujung tongkol) dan L4 (semua bagian tongkol) yaitu 28,58 g dan 31,76 g.
Rata-rata tertinggi panjang tongkol (tanpa kelobot) jagung ungu diperoleh dari
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perlakuan L2 (tengah tongkol) yaitu sebesar 10,49 cm yang tidak berbeda nyata dengan
hasil perlakuan L1 (pangkal tongkol) dan L4 (semua bagian tongkol) yaitu 10,38 cm
dan 10 cm namun berbeda nyata dengan perlakuan L3 (ujung tongkol).
Perlakuan letak sumber benih pada tongkol jagung ungu sebaliknya memberikan
pengaruh tidak nyata terhadap komponen diameter tongkol, jumlah baris biji per
tongkol dan berat 100 biji. Rata-rata tertinggi pada beberapa komponen hasil tersebut
diperoleh dari perlakuan L2 (tengah tongkol).
Tabel 3. Rata-rata berat tongkol, panjang tongkol, diameter tongkol, jumlah baris biji
per tongkol dan berat 100 biji jagung ungu
Perlakuan
Berat
Panjang Diameter
Jumlah
Berat
Tongkol
Tongkol Tongkol baris biji 100 biji
(g)
(cm)
(cm)
per
(g)
tongkol
L1 = Pangkal tongkol 35,38 ab1) 10,38 a
2,88
7,20
23,76
L2 = Tengah tongkol
36,90 a
10,49 a
2,92
7,55
24,56
L3 = Ujung tongkol
28,58 c
9,42 b
2,76
7,50
20,05
L4 = Semua bagian
31,76 bc
10 ab
2,82
7,45
23,07
tongkol
BNT (5%)
5,04
0,87
0,21
1)
Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata
Letak sumber benih pada tongkol jagung berkaitan dengan ukuran benih dimana
benih berukuran besar biasanya terletak pada bagian pangkal dan tengah tongkol jagung
sedangkan benih berukuran lebih kecil biasanya terletak pada bagian ujung tongkol.
Ukuran benih berkorelasi positif terhadap kandungan protein, berat biji dan vigor.
Semakin besar atau semakin berat ukuran benih maka kandungan protein makin
meningkat pula (Sutopo, 2002). Berat benih menunjukkan jumlah cadangan makanan,
protein, aktivitas mitokondria, kecepatan atau kemampuan produksi ATP dan growth
potensial. Kandungan cadangan makanan akan mempengaruhi berat suatu benih. Hal
tersebut berpengaruh terhadap besarnya produksi dan kecepatan tumbuh benih, karena
benih yang berat dengan kandungan cadangan makanan yang banyak akan
menghasilkan energi yang lebih besar saat mengalami proses perkecambahan. Dengan
demikian akan mempengaruhi besarnya kecambah yang keluar dan berat tanaman saat
panen. Kecepatan tumbuh kecambah juga akan meningkat dengan meningkatnya
besaran benih.
KESIMPULAN
1. Perlakuan letak sumber benih pada tongkol memberikan pengaruh tidak nyata
terhadap pertumbuhan jagung ungu yaitu persentase tanaman tumbuh dan tinggi
tanaman 21 HST dan 42 HST namun memberikan pengaruh nyata terhadap hasil
jagung ungu yaitu berat tongkol dan panjang tongkol, sedangkan pada diameter
tongkol, jumlah baris biji per tongkol dan berat 100 biji tidak berbeda pada semua
perlakuan.
2. Perlakuan letak sumber benih pada bagian tengah tongkol memberikan rata-rata
tertinggi pada tinggi tanaman jagung ungu 21 HST (6,17 cm) dan 42 HST (45,68
cm), berat tongkol (36,90 g), panjang tongkol (10,49 cm), diameter tongkol (2,92
cm), jumlah baris biji per tongkol (7,55 baris) dan berat 100 biji (24,56 g) namun
pada secara keseluruhan tidak berbeda nyata dengan rata-rata komponen
pertumbuhan dan hasil dari perlakuan letak sumber benih pada bagian pangkal
tongkol.
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

325

3. Pemanfaatan sumber benih yang berasal bagian tengah dan pangkal tongkol
merupakan solusi mengatasi keterbatasan sumber benih pada tahapan awal
pengembangan jagung ungu.
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(GROWTH AND YIELD OF WHEAT (Triticum aestivum) VARIETIES AT
DIFFERENT SOWING TIME ON LOMBOK ISLAND)
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ABSTRAK
Percobaan untuk mengetahui pengaruh waktu tanam terhadap pertumbuhan dan
hasil gandum dilakukan di desa Wajageseng, Lombok Tengah pada ketinggian 400
mdpl, menggunakan rancangan petak terbagi (Split Plot Design), dengan perlakuan
varietas sebagai petak utama dan waktu tanam sebagai anak petak. Varietas gandum
yang dipergunakan adalah 5 varietas gandum yaitu Nias, Dewata (var. Indonesia), dan 3
varietas Australia, yaitu: Gladius, Estoc, Mace. Penanaman dilakukan pada 4 waktu
tanam yaitu: 1) 10 Mei, 2) 24 Mei, 3) 7 Juni dan 4) 21 Juni 2014..Nias merupakan
varietas dengan laju perkembangan tercepat kemudian Dewata, Gladius, Mace dan
Estoc. Laju perkembangan tanaman tidak berbeda pada setiap penanaman. Nias dan
Dewata juga memiliki tinggi tanaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietasvarietas introduksi dari Australia. Tinggi tanaman tidak dipengaruhi waktu penanaman.
Tanaman-tanaman pada penanaman ke-tiga menunjukkan waktu berbunga yang lebih
lambat daripada penanaman lainnya. Rata-rata umur berbunga Nias adalah 47.4 h,
Gladius 56.2 h, Dewata 59.6 h, Mace 72 h dan Estoc dengan umur bunga terlama 78 h.
Nias memberikan hasil terbaik lintas waktu tanam (1,39 t/ha) yang ditunjang oleh
tingginya jumlah biji per spikelet, berat kering tanaman, dan jumlah biji yang per meter
persegi. Penanaman yang lebih akhir sampai akhir Juni memberikan hasil yang lebih
baik dibandingkan dengan penanaman-penanaman pada waktu tanam sebelumnya
Kata Kunci: gandum, Pulau Lombok, varietas Nasional, Varietas Australia, , waktu
tanam
Abstract
Experiments to determine the effect of sowing time on the growth and yield of wheat
was done in Wajageseng village, Central Lombok at an altitude of 400 meters above sea
level, using a split plot design, with varieties as the main plot and time of sowing as a
subplot. Wheat varieties used were Nias, Dewata (var. Indonesia), Gladius, Estoc, and
Mace (Australian varieties). Planting was done at 4 planting times: 1) May 10, 2) May
24, 3) June 7 and 4) June 21, 2014.Nias is a variety with the fastest rate of development
then the Dewata, Gladius, Mace and Estoc. The rate of development of the plants does
not differ in any planting times. Nias and the Dewata also has a plant height higher
than the varieties introduced from Australia. Plant height is not affected by sowing time.
Crops planted on 3rd showing time, flowered slower than other sowing times.
Flowering time of Nias was 47.4 d, Gladius 56.2 d, Dewata 59.6 d, Estoc 72 d and
Mace with the longest flowering of 78 d. Nias give the highest yield over sowing times
(1.39 t/ha) which is supported by the high number of seeds per spikelet, dry matter
weight and number of seeds per square meter. The latest planting until end of June
gives a better yield compared with the previous sowing time.
Keywords: wheat, National varieties, Australian Varieties, Lombok Island, sowing time.
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LATAR BELAKANG
Gandum (Triticum aestivum) adalah sereal sub-tropis ditanam umumnya pada
lintang 25°LU/LS sampai 50°LU/LS, akan tetapi usaha budidaya gandum ke daerah
tropis telah mulai dilakukan sampai dengan lintang 15°LU/LS (Music dan Porter, 1990).
Di Indonesia, konsusmsi gandum telah meningkat pesat akhir-akhir ini sehingga impor
gandum pada tahun 2012 tercatat mencapai 7.4 juta ton (Siregar, 2012). Perkembangan
industri mie instan, roti dan jajanan yang sangat pesat terutama untuk daerah perkotaan
mendorong konsumsi tepung terigu di Indonesia semakin tinggi.
Peningkatan konsumsi tepung terigu yang demikian besar dan anjuran
pemerintah untuk menggalakkan diversifikasi sumber karbohidrat, maka perlu
dilakukan penggalian potensi tanaman gandum di Indonesia, termasuk diantaranya
upaya adaptasi tanaman gandum di daerah yang mempunyai potensi untuk
pengembangannya, seperti di Pulau Lombok.
Pulau Lombok cukup potensial untuk pengembangan tanaman gandum
(Gusmayanti et al., 2006) meskipun sebagian wilayah ini merupakan daerah tadah
hujan, akan tetapi gandum dapat beradaptasi baik pada lahan kering yang tidak dapat
ditumbuhi dengan baik oleh padi. Tanaman gandum dapat dipergunakan sebagai
pilihan untuk memperkaya keanekaragaman tanaman pangan pada lahan-lahan kurang
berpengairan dan nantinya diharapkan sebagai alternatif tanaman pangan sereal selain
padi.
Percobaan sebelumnya menunjukkan bahwa tanaman gandum dapat
berproduksi dengan baik di pulau Lombok dengan hasil 2-3 t/ha ketika ditanam pada
ketinggian diatas 400 m diatas permukaan laut (mdpl) (Zubaidi et al., 2014). Selain
usaha ekstensifikasi melalui perluasan areal penanaman gandum perlu juga dilakukan
penetapan waktu tanam yang memberikan hasil paling baik mengingat tanaman ini peka
terhadap perkembangan suhu maupun curah hujan yang terjadi selama pertumbuhannya
terutama pada fase generatif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu tanam yang terbaik antara
Mei-Juni, bagi beberapa varietas gandum yang dicobakan yang dapat memberikan hasil
tertinggi untuk menunjang keberhasilan introduksi tanaman gandum di Pulau Lombok.
BAHAN DAN METODE
Percobaan ini dilakukan di desa Wajageseng, Lombok Tengah pada ketinggian
400 mdpl, yang sebelumnya ditanami padi. Percobaan menggunakan rancangan petak
terbagi (Split Plot Design), dengan perlakuan varietas sebagai petak utama dan waktu
tanam sebagai anak petak. Pada masing-masing waktu tanam ditanam 5 varietas
gandum, Nias, Dewata, Gladius, Estoc, dan Mace, yang dilakukan dalam 3 ulangan.
Plot percobaan terdiri dari 60 petak dengan ukuran tiap petak adalah 1.5 x 4 m.
Penanaman dilakukan pada 4 waktu tanam yaitu: (1) 10 Mei, (2) 24 Mei, (3) 7 Juni, dan
(4) 21 Juni 2014. Benih ditanam pada 5 larikan berjarak 30 cm dengan 200 benih setiap
larikan.
Pemupukan dilakukan dengan NPK 300 kg/ha saat tanam, dan pupuk urea 300
kg/ha yang dilakukan dalam 3 kali pemupukan. Pengairan dilakukan selang 2 minggu
pada awal pertumbuhan tanaman, kemudian pengairan dijarangkan.
Pengamatan dilakukan terhadap pertumbuhan dan hasil serta komponenkomponen hasil, meliputi fase pertumbuhan, tinggi tanaman, anakan, umur berbunga,
umur panen, berangkasan kering, serta hasil dan komponen hasil. Fase perkembangan
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tanaman dicatat berdasarkan skala pertumbuhan yang dikembangkan oleh Zadoks dan
kawan-kawan (Zadoks et al., 1977).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Selama musim pertumbuhan tanaman gandum, curah hujan sangat jarang
terjadi, terhitung hanya 2 hari hujan, sehingga pengairan dilakukan untuk menghindari
tanaman kekurangan air (stress). Lebih lanjut pada menjelang ahir percobaan,
ketersediaan air irigasi semakin sulit.
Pertumbuhan dan perkembangan tanaman
Vatietas yang diuji dirangkum dalam 3 kelompok perkembangan, yaitu cepat
(Nias), sedang (Gladius, Dewata), dan varietas dengan perkembangan lebih lambat
(Mace dan Estoc). Mace menurut diskripsinya memiliki perkembangan yang cepat
sampai sedang (short to mid-season) seperti Gladius, tetapi di lapangan pada percobaan
ini, Mace berkembang lebih lambat dibanding Gladius (Gambar 1). Hal ini
menunjukkan adanya tanggapan genotipe yang berbeda akibat pengaruh lingkungan
suhu tinggi di Lombok terhadap perkembangan tanaman gandum. Summerfield et al.
(1991) mengemukakan bahwa pertumbuhan tanaman gandum apabila ditanam pada
suhu lebih tinggi menyebabkan pertumbuhan semakin cepat sampai dengan batas suhu
tertentu, setelah itu kecepatan pertumbuhan akan menurun dengan semakin tingginya
suhu.

Gambar 1: Perkembangan tanaman gandum (dalam Skala Zadoks) di Wajageseng (400
m dpl) pada penanaman pertama.
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Gambar 2: Perkembangan Varietas Mace pada penanaman 1, 2, 3, dan 4;
perkembangan Mace pada penanaman ke-3 tampak lebih lambat dibanding
penanaman lainnya, ditunjukkan dengan skala perkembangan (Skala
Zadoks) yang lebih rendah terutama pada saat akhir pertumbuhan tanaman.
Perbedaan waktu tanam menyebabkan perbedaan perkembangan tanaman, yaitu
pada penanaman ke tiga perkembangan tanaman menjadi lebih lambat, hal ini dapat
disebabkan suhu harian saat perkembangan tanaman pada waktu tanam ke 3 lebih
rendah dibanding penanaman lainnya. Ilustrasi pada Gambar 2; menunjukkan
perkembangan Mace pada penanaman ke-3 lebih lambat dibanding penanaman lainnya.
Perkembangan yang lebih lambat ini menyebabkan umur tanaman menjadi lebih
panjang, termasuk masa pengisian biji dapat menjadi lebih panjang.

Gambar 3: Rata-rata tinggi tanaman dari varietas yang diuji sampai dengan umur 50
hst. Varietas Nasional, Nias dan Dewata, lebih tinggi dari pada varietasvarietas Australia.
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Gambar 4: Tinggi tanaman Nias dari 4 waktu tanam yang berbeda, tinggi tanaman tidak
menunjukkan variasi karena perbedaan waktu tanam
Pertambahan tinggi tanaman gandum yang diuji juga tidak dipengaruhi oleh
waktu tanam. Varietas Nias dan Dewata merupakan varietas-varietas yang lebih tinggi
dibandingkan dengan varietas-varietas introduksi dari Australia (Gambar 3). Varietasvarietas yang lebih tinggi memiliki keuntungan tidak mudah terinfeksi Fussarium
penyebab Head Blight (FHB) (Yan et. al., 2011) karena penyebab penyakit ini dapat
ditularkan dengan adanya percikan air dari tanah saat hujan, letak head (malai) yang
lebih tinggi lebih sulit terkena percikan air yang membawa Fussarium dari permukaan
tanah. Percobaan sebelumnya tahun 2010 dan 2011 menunjukkan Nias dan Dewata
lebih sedikit terserang FHB saat hujan (data tidak dipublikasikan). Pertumbuhan tinggi
tanaman lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetis daripada faktor lingkungan.
Gambar 4 menunjukkan tinggi varietas Nias yang relatif sama pada 4 waktu tanaman
yang berbeda.
Umur berbunga
Sejalan dengan perkembangan tanaman, Nias berbunga lebih cepat dibanding
varietas-varietas lainnya, diikuti oleh Gladius, Dewata, Mace dan Estoc (Tabel 2).
Tanaman pada waktu tanam ke 3 memiliki umur berbunga lebih lambat
dibandingkan tanaman pada waktu tanam lainnya, yang menunjukkan perkembangan
tanaman pada waktu tanam ke 3 ini lebih lambat (Gambar 5). Pertumbuhan tanaman
gandum di tropis umumnya lebih cepat dibandingkan pertumbuhan di daerah dengan
suhu lebih rendah (Fischer, 1985). Dengan asumsi serupa, pertumbuhan tanaman pada
waktu tanam ke 3 lebih lambat dapat disebabkan oleh suhu yang lebih rendah selama
periode pertumbuhan tanaman tersebut (Summerfield et al, 1991; Midmore et al, 1984;
Fisher dan Maurer, 1978).
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Table 4:

Umur berbunga (dalam hari), 5 varietas gandum pada 4 waktu tanam yang
berbeda
Varietas/Waktu
Rata2
I
II
III
IV
tanam
Varietas
Nias
45.3
47.0
50.0
47.3
47.4a
Dewata
56.7
56.7
64.0
61.0
59.6c
Gladius
54.3
56.7
58.7
55.0
56.2b
Mace
72.7
71.3
74.7
69.3
72.0d
Estoc
79.3
79.3
79.3
74.3
78.1e

Gambar 5: Umur berbunga rata-rata pada 4 waktu tanam berbeda. Penanaman ke tiga
menunjukkan umur berbunga yang lebih lama.

Gambar 6: Umur panen rata-rata tanaman gandum pada berbagai waktu tanam
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Hasil dan komponen hasil
Berbeda dengan trend perbedaan umur berbunga, umur panen tanaman pada
Penanaman ke3 dan 4 cenderung lebih lama dibanding penanaman pertama dan kedua
(Gambar 6). Terjadi perbedaan pada penanaman ke empat; umur berbunga cenderung
sama dengan tanaman pertama dan kedua, tetapi umur panen lebih lambat, cenderung
sama dengan penanaman ketiga. Hal ini menyebabkan masa perkembangan biji pada
penanaman ke empat menjadi lebih panjang dibanding penanaman lainnya; yaitu 39.7,
38.6, 39.9 hari untuk penanaman pertama, kedua dan ketiga secara berturutan, dan masa
perkembangan biji untuk penanaman keempat adalah 41.8 hari.
Tabel 5: Hasil dan komponen-komponen hasil tanaman gandum pada berbagai waktu
tanam
Varietas/
Jml
BBK Jml biji Jml biji
Jml
Berat
Hasil
Waktu
anakan
(g/m2)
(/m2)
/
spikelet/
1000
(t/ha)
tanam
(/m2)
spikelet
malai
(g)
NIAS
101,0 b 539,9 a 6817 c
1,9 c
12,8 b 26,74 b
1,39 b
DEWATA
72,2 a 529,8 a 4047 a
1,4 b
15,3 c 28,32 b
1,13 a
GLADIUS
110,6 b 513,4 a 4457 a
1,4 b
11,3 a 29,04 b
1,27 b
MACE
107,9 b 497,6 a 5309 b
1,3 a
12,9 b 27,56 b
1,03 a
ESTOC
147,9 c 657,1 b 7036 c
1,4 b
12,1 ab 21,27 a
1,18 a

I

99,3 a

412,0 a

5195 a

1,5

12,1 a

II

112,5 ab

508,4 b

6470 b

1,4

14,2 b

III

98,1 a

584,9 b

4877 a

1,5

12,7 a

121,9 b
107,9

685,0 c
547,6

5592 a
5533

1,5
1,5

12,7 a
12,9

IV
Rata-rata

25,73
ab
22,39
a
29,76
c
28,47
bc
26,59

0,93 a
1,10 b
1,23 b
1,54 c
1,20

Gambar 7: Hasil tanaman gandum pada 4 waktu tanam berbeda, hasil semakin tinggi
pada waktu tanam belakangan.
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Nias memberikan hasil rata-rata tertinggi, 1,39 t/ha. Hasil Nias yang lebih tinggi
didukung oleh jumlah biji per spikelet dan jumlah biji/m2 (Tabel 5). Jumlah biji per
spikelet merupakan indikator yang paling terlihat dalam adaptasi tanaman gandum ke
lingkungan yang kurang menguntungkan. Varietas-varietas yang menunjukkan jumlah
biji/spikelet yang lebih rendah, merupakan expresi adaptasi yang kurang baik terhadap
lingkungan dengan cekaman suhu tinggi ini. Jumlah biji/spikelet yang rendah
menunjukkan kegagalan proses pembuahan dan perkembangan biji pada varietasvarietas tanaman gandum yang dapat disebabkan adanya streilisasi baik pada bunga
jantan maupun bunga betina (Saini dan Aspinal, 1982; Tashiro dan Wardlaw, 1999).
Lintas varietas pada waktu penanaman yang berbeda, penanaman ke empat
memberikan hasil yang lebih tinggi (1,54 t/ha) dibanding penanaman-penanaman
sebelumnya. Tingginya hasil didukung oleh jumlah anakan dan berat brangkasan yang
lebih tinggi (Tabel 5). Tanaman-tanaman pada penanaman keempat yang memiliki
masa perkembangan biji yang lebih panjang dibandingkan pada penanaman lainnya, hal
ini dapat menjadi faktor yang mempengaruhi rata-rata hasil tanaman ke empat lebih
tinggi dibandingkan tanaman sebelumnya. Masa pertumbuhan yang lebih panjang,
menurut Fischer (1985) merupakan factor kunci yang dapat menaikkan hasil di
lingkungan bersuhu tinggi seperti di daerah tropis.
Pada ke empat waktu tanam yang berbeda pada percobaan ini terlihat bahwa
hasil akan terus meningkat dengan semakin ditundanya penanaman (Gambar 6).
Kehawatiran kerusakan hasil pada penanaman yang lebih lambat tidak terjadi, karena
kondisi cuaca tahun ini, curah hujan belum terjadi sampai dengan akhir percobaan.
Pada kondisi hujan yang terlambat, maka penanaman gandum dapat dilakukan sampai
dengan pertengahan Juni tanpa terjadinya kerusakan hasil di lapangan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Nias merupakan varietas dengan perkembangan (skala Zadoks) tercepat
kemudian Gladius, Dewata, Mace dan Estoc. Perkembangan tanaman dan waktu
berbunga pada penanaman ke 3 lebih lambat. Rata-rata umur bunga Nias adalah 47.4
h, Gladius 56.2 h, Dewata 59.6 h, Mace 72 h dan Estoc dengan umur bunga terlama 78
h. Varietas Nasional Nias dan Dewata juga memiliki tinggi tanaman yang lebih tinggi
dibandingkan dengan varietas-varietas introduksi dari Australia. Tinggi tanaman tidak
dipengaruhi waktu penanaman.
Nias memberikan hasil terbaik lintas waktu tanam (1,39 t/ha) yang ditunjang
dengan jumlah biji per spikelet yang lebih tinggi serta oleh berat kering tanaman dan
jumlah biji yang dipanen dalam satuan meter persegi. Penanaman yang lebih akhir
sampai akhir Juni memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan penanamanpenanaman pada waktu tanam sebelumnya. Selain memberikan waktu berbunga pada
kisaran suhu yang lebih rendah, juga karena tidak ada kerusakan yang terjadi pada malai
karena sampai saat akhir percobaan tidak terdapat hujan di lapangan.
Saran
Perkembangan iklim, suhu, curah hujan merupakan faktor yang dapat
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman gandum sehingga hendaknya
memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perkembangan iklim pada derah
penanaman. Perlu dilakukan percobaan lebih lanjut tentang pengaruh ketersediaan air.
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PERAN MIKROORGANISME DALAM UPAYA PENGEMBANGAN MODEL
PERTANIAN BIOINDUSTRI PADA AGROEKOSISTEM PERKEBUAN KOPI
DI PROVINSI BALI
(ROLE OF MICROORGANISM IN DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL
BIOINDUSTRY MODEL ON COFFEE PLANTATION AGROECOSYSTEMS IN THE
PROVINCE OF BALI)
Anak Agung Ngurah Badung Sarmuda Dinata
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pas Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar-Bali, Telp/Fax: 0361-720498
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ABSTRAK
Pertanian bioindustri adalah suatu model pertanian yang intensif dengan memanfaatkan
jasa mikroorganisme dalam proses produksi, untuk menghasilkan berbagai macam
produk secara efisien, berkualitas dan ramah lingkungan. Dengan penerapan model
pertanian ini, nantinya sektor pertanian akan menjadi lebih menjanjikan dan menarik
bagi generasi muda untuk menekuninya. Makalah ini merangkum sejumlah teori,
penelitian maupun pengkajian mengenai penggunaan mikroorganisme dalam bidang
pertanian. Peran mikroorganisme ini kemudian dikaitkan dengan upaya pengembanan
model pertanian bioindustri pada agroekosistem perkebunan kopi di Provinsi Bali.
Dalam pengembangan model pertanian bioindustri, mikroorganisme berperan dalam
proses produksi dari produk primer, pengolahan biomassa (limbah), pasca panen
maupun dalam pengolahan produk lebih lanjut. Berbagai hasil penelitian dan pengkajian
menyatakan bahwa mikroorganisme berperan dalam meningkatkan produktivitas,
efisiensi, memberi nilai tambah produk pertanian dan ramah lingkungan.
Kata kunci : pertanian bioindustri, mikroorganisme, kopi
ABSTRACT
Agriculture bioindustry is a model of intensive agriculture by utilizing the services of
microorganisms in the production process, to produce various products in an efficient,
high quality and environmentally friendly. With the implementation of this model,
agricultural sector will be more promising and attractive for young people. This paper
summarizes a number of theories, research and assessment on the use of
microorganisms in agriculture. The role of microorganisms is then attributed to the
efforts of developing agricultural bioindustry model on the coffee plantations agroecosystem in the province of Bali. In the development of agricultural bioindustry model,
microorganisms play a role in the process of production of primary products,
processing of biomass (waste), post-harvest and processing products. From various
research and studies suggest that the use of microorganisms could improving the
productivity, efficiency and value-added agricultural products and environmentally
friendly.
Keywords : agriculture bioindustry, microorganisms, coffee
LATAR BELAKANG
Di tengah pesatnya perkembangan industri dan pariwisata, pertanian merupakan
salah satu sektor yang masih banyak diusahakan oleh masyarakat Bali terutama di
perdesaan. Tercatat dari 2.273.897 orang jumlah angkatan kerja di Bali, sebanyak
545.827 orang atau 24% masih bekerja di sektor pertanian (Anon, 2014a). Sektor
pertanian di Bali mengalami banyak tantangan diantaranya : (1) kepemilikan lahan yang
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relatif sempit, (2) rendahnya produktivitas, (3) kompetisi dalam pemanfaatan sumber
daya alam, (4) ketergantungan pada input luar dan (5) rendahnya daya saing produk. Di
satu sisi, pesatnya perkembangan industri dan pariwisata yang lebih menjanjikan,
menyebabkan minat generasi muda untuk menekuni bidang ini semakin menurun. Hal
ini menyebabkan arus urbanisasi untuk memperoleh pekerjaan di perkotaan semakin
besar yang pada akhirnya menimbulkan masalah baru seperti kemacetan, sampah,
polusi, kesenjangan sosial, dan sebagainya.
Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan
menyeimbangkan pembangunan antara kota dan desa. Desa yang memiliki potensi besar
terutama di bidang pertanian harus mendapat perhatian agar sektor ini kembali bisa
memberikan jaminan hidup bagi pelaku usaha tersebut. Oleh karena itu, diperlukan
upaya untuk mendorong pengembangan teknologi usahatani yang efisien dan efektif
termasuk di dalamnya penerapan teknologi dari hulu ke hilir secara berimbang dan
spesifik lokasi (Anon, 2013c). Selain itu, perlu adanya upaya untuk mendekatkan sektor
industri terutama yang berbahan baku produk pertanian dengan produsen pertanian serta
menumbuhkan industri kecil pengolahan pasca panen pertanian di daerah perdesaan.
Luas lahan perkebunan di provinsi Bali mencapai 121.012 ha atau 21,47% dari
total luas 563.666 ha wilayah Bali (Anon, 2013a), dengan jumlah rumah tangga usaha
pertanian sebanyak 220.893 rumah tangga (Anon, 2013b). Dari luas areal perkebunan
tersebut, 35.811 ha merupakan perkebunan kopi (Anon, 2014c) dengan produksi
sebanyak 17.317,81 ton (Anon 2014a). Dengan luas lahan dan produksi yang sangat
besar tersebut, sangat potensial untuk pengembangan model pertanian bioindustri.
Tantangan terbesar untuk pertanian adalah bagaimana menghasilkan lebih
banyak pangan dengan efisiensi yang lebih tinggi, namun dengan dampak lingkungan
minimal (Pabendon, 2013). Melalui model pertanian bioindustri akan mampu
memaksimalkan keseluruhan produksi biomassa baik produk primer maupun limbah (by
product) untuk menghasilkan bahan pangan, pakan, pupuk, energi, kimia, farmasi,
sandang dan bioproduk dengan tetap menjaga keseimbangan agroekosistem. Dengan
memaksimalkan pemanfaatan biomassa dan sumber daya lokal yang ada disekitarnya,
akan dapat mengurangi input dari luar sehingga akan lebih efisien dan menguntungkan.
Selain itu keseluruhan limbah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali (zero waste)
sehingga akan mengurangi pencemaran dan lebih ramah lingkungan. Dengan demikian,
melalui pengembangan model pertanian bioindustri diharapkan usaha perkebunan kopi
akan memiliki beraneka ragam produk sebagai nilai tambah, sehingga lebih menjamin
keberlanjutan usaha di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan model
pertanian bioindustri ini perlu diintroduksikan, dalam upaya untuk meningkatkan
pendapatan petani di daerah perdesaan.
BAHAN DAN METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka
merupakan metode pengumpulan data melalui pencarian data dan informasi melalui
dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis (buku, literatur dan bahan pustaka) maupun
dokumen elektronik untuk mendukung dalam proses penulisan. Data dan informasi
yang diperoleh kemudian dirangkum menjadi suatu tulisan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep pertanian bioindustri
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

33

Bioindustri adalah salah satu bagian dari bioteknologi, yakni penerapan
mikroorganisme dan enzim dalam skala besar (industri) yang memperhitungkan kajian
ekonomis dan untung rugi suatu proses produksi (Sabrina, 2012). Pertanian bioindustri
adalah usaha pengolahan sumber daya alam hayati (pertanian) dengan bantuan
teknologi industri untuk menghasilkan berbagai macam hasil yang mempunyai nilai
ekonomi lebih tinggi (Haryono, 2013). Model pertanian ini bersifat intensif namun tetap
berbasis ekositem dengan mengintegrasikan keragaman fungsional yang terdapat dalam
suatu agroekosistem. Model ini dicirikan dengan adanya integrasi fungsional antara
komponen agroekosistem, dimana keseluruhan biomassa yang dihasilkan diolah
menjadi produk sehingga tidak ada limbah yang terbuang.
Salah satu visi pembangunan pertanian adalah terwujudnya sistem pertanian
bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai
tambah tinggi dari sumber daya hayati pertanian dan kelautan tropika (Anon, 2014b).
Konsep pertanian bioindustri berkelanjutan adalah memandang lahan bukan hanya
sebagai sumber daya alam tetapi juga industri yang memanfaatkan seluruh faktor
produksi dengan menerapkan konsep biorefinery. Biorefinery merupakan konsep
dimana keseluruhan biomassa dikonversi untuk mendapatkan produk lain setinggi
mungkin yang lebih bernilai ekonomis dengan input energi dan bahan eksternal yang
rendah. Di masa mendatang disamping menjadi penghasil utama bahan pangan,
pertanian juga dituntut menjadi sektor penghasil bahan baku non pangan (Manurung,
2013).
Menurut Simatupang (2014), sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan akan
mencakup: (1) usaha pertanian berbasis ekosistem intensif : memaksimumkan
pendapatan dan nilai tambah melalui rekayasa ekologis, (2) pengolahan seluruh hasil
pertanian dengan konsep whole biomas biorefinery: I-O Multipliers, melipatgandakan
ragam produk dan nilai tambah hasil pertanian, dan mengurangi limbah; dan (3)
integrasi usaha pertanian-biodigester-biorefinery : mengurangi ketergantungan energi,
mengurangi penggunaan input eksternal, economies of scope, mengurangi limbah,
ramah lingkungan dan mengurangi kebocoran hara dari agroekosistem.
Strategi penerapan di lahan perkebunan
Dalam usaha budidaya tanaman kopi di Bali para petani secara tidak langsung
sebenarnya telah menganut model pertanian bioindustri. Para petani pada umumnya
telah melaksanakan integrasi antara ternak (sapi dan kambing) dengan perkebunan kopi,
walaupun masih bersifat tradisional. Di daerah perkebunan kopi kotoran ternak
dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman dan sebaliknya limbah tanaman kopi
dimanfaatkan sebagai pakan ternak.
Berdasarkan hal tersebut, pengembangan model pertanian bioindustri di areal
perkebunan akan berjalan secara sinergis karena telah sesuai dengan aktivitas yang
selama ini dijalankan oleh para petani. Pengembangan model ini dapat dimulai dengan
memberikan pengenalan bioteknologi dalam pemanfaatan limbah (biomassa) untuk
menghasilkan input baru dalam usahatani. Pengolahan biomassa terpadu merupakan
landasan penting untuk mewujudkan keberhasilan pengembangan bioindustri.
Pembangunan bioindustri yang dekat dengan sumber biomassa merupakan langkah awal
strategis dalam meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan sekaligus mengurangi
ketergantungan akan input dari luar.
Penerapan bioteknologi kemudian diarahkan untuk menguatkan integrasi antara
tanaman kopi dengan ternak sehingga akan terjadi diversifikasi usaha sekaligus tercipta
keragaman produk. Setelah itu, dilakukan pengenalan teknologi pasca panen dan
pengolahan hasil agar tercipta produk yang lebih berkualitas dan memiliki daya saing
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yang tinggi. Tahap selanjutnya adalah komersialisasi produk melalui pengemasan,
labeling, baru kemudian dipasarkan secara lebih lebih luas.
Seiring dengan pengenalan bioteknologi perlu dibarengi dengan penguatan
lembaga usaha tani agar lebih tertib adminsitrasi, modern dan bekerja secara
profesional. Lembaga ini nantinya akan berperan dalam komersialisasi produk dan
membina kerjasama dengan berbagai stakeholders sehingga produk yang dihasilkan
memiliki pasar yang jelas dan kontinu. Adanya lembaga yang kuat dengan produk yang
berkualitas dan pasar yang jelas diharapkan akan dapat mewujudkan pertanian
bioindustri yang maju dan berkelanjutan.
Peran mikroorganisme dalam proses pengolahan limbah ternak
Kelebihan mikroorganisme sebagai komponen pendukung industri : (1) mikroba
tumbuh dengan cepat, (2) tidak memerlukan lahan yang luas, (3) tidak dipengaruhi
iklim, (4) secara genetik mudah dimodifikasi sesuai dengan kehendak, (5) dapat tumbuh
pada berbagai limbah dan (6) dalam suatu reaksi, memang mesti harus menggunakan
mikroba (tidak dapat digantikan oleh zat kimia) (Hidayat et al., 2006). Melalui proses
fermentasi oleh mikroba dapat dihasilkan berbagai macam produk diantaranya : (1) zat
kimia, (2) antibiotik, (3) zat tumbuh, (4) enzim, (5) makanan dan minuman, (6)
pengawet, dll.
Di dalam usaha perkebunan kopi, mikroba memiliki peran dalam mempercepat
proses pengomposan limbah ternak untuk dijadikan pupuk tanaman kopi. Pemanfaatan
mikroba dalam pengolahan limbah ternak (feses dan urin) telah banyak dilaporkan
mampu menghasilkan kompos dan pupuk cair yang berkualitas secara lebih cepat,
praktis dan efisien. Selain itu aplikasinya pada tanaman juga memberikan respon yang
positif terhadap produktivitas.
Dalam pengolahan limbah ternak para petani telah menggunakan mikroba
dekomposer komersial. Beberapa produk dekomposer komersial tersebut adalah :
Rummino Bacillus (RB), starbio, EM-4, M-DEC, orgadec dll. Rubiyo et al. (2003)
menyatakan penggunaan limbah ternak kambing yang difermentasi dengan RB mampu
meningkatkan produksi kopi beras robusta 72,31%. Kombinasi RB dengan bakteri
Azotobacter dapat mempercepat proses fermentasi urin kambing dan aplikasinya dapat
menigkatkan produksi kopi sebesar 35% (Londra, 2008). Penggunaan dekomposer
agrodec dilaporkan dapat menurunkan rasio C/N kotoran kambing dari 16,86 menjadi
11,24 dan dalam aplikasinya dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman kopi (Winarni
et al., 2013). Dilaporkan pula bahwa penggunaan teknik pengomposan aerobik suhu
tinggi dengan mengunakan mikroba dekomposer komersial (M-DEC) mampu
menghasilkan kompos 3-5 (lima) hari dengan C/N rasio 16-22 (Saraswati et al., 2010).
Selain pemanfaatan mikroba dekomposer komersial, para petani juga telah
banyak memanfaatkan mikro organisme lokal (MOL) dalam pembuatan pupuk organik.
MOL adalah cairan yang mengandung mikroorganisme yang berguna untuk tanaman
dan kesuburan tanah seperti rhizobium sp, azospirillum sp, azotobacter sp,
pseudomonas sp, bacillus sp dan bakteri pelarut phospat. Pemanfaatan beberapa jenis
MOL dalam pembuatan pupuk organik cair dilaporkan dapat meningkatkan produksi
tanaman (Setianingsih, 2009). Kualitas pupuk dengan pengunaan kombinasi
dekomposer MOL tapai dan tempe memiliki kualitas yang hampir sama dengan
pengunaan dekomposer komersial (Permana, 2011). Dekomposer campuran
Trichoderma dan Mol mampu mempercepat perubahan sifat fisik bahan kompos
(Suyanto dan Irianti, 2015).
Peran mikroorganisme dalam proses pengolahan limbah perkebunan kopi
Selain dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk organik, mikroba juga telah
banyak dimanfaatkan dalam pengolahan pakan dari limbah perkebunan. Melalui proses
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fermentasi mikroba dapat meningkatkan kandungan protein kasar (PK) dan menurunkan
kandungan serat kasar (Ginting dan Krisnan, 2006). Peningkatan PK diduga karena
adanya penambahan protein yang disumbangkan oleh sel mikroba akibat
pertumbuhannya yang menghasilkan produk protein sel tunggal atau biomassa sel yang
mengandung sekitar 40-65% protein (Krisnan et al., 2006). Penurunan kadar serat kasar
disebabkan adanya sekresi enzim selulase oleh mikroba yang dapat menguraikan
senyawa kompleks (selulosa) dari substrat menjadi senyawa-senyawa yang lebih
sederhana (glukosa) (Gandjar, 2006).
Jenis mikroba yang bisa digunakan dalam pengolahan limbah kulit buah kopi
sebagai pakan ternak adalah bakteri asam laktat, Aspergillus niger, Trichoderma viride,
dll. Bakteri asam laktat dapat digunakan dalam proses pembuatan silase limbah kopi
untuk akan ternak. Proses pengolahan limbah kopi dengan Aspergillus niger mampu
meningkatkan kadar protein dari 8,8 % menjadi 12,43 % dan menurunkan serat kasar
dari 24,20% menjadi 17,45% (Guntoro et al., 2002). Dilaporkan pula fermentasi dengan
Aspergillus niger mampu meningkatkan protein kasar kulit kopi sebesar 7,94% dan
menurunkan serat kasar sebesar 21,3% (Nuraisah et al., 2013). Pemberian limbah kopi
yang yang telah difermentasi dengan jamur Aspergillus niger pada kambing sebanyak
100-200 g/ekor/hari menghasilkan PBB 95 g/ekor/hari (Guntoro et al., 2004).
Peran mikroorganisme sebagai probiotik ternak di lahan perkebunan
Mikroba dapat berperan sebagai probiotik yang bisa memacu pertumbuhan
ternak dan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan. Probiotik merupakan bahan yang
berasal dari kultur mikroba atau substansi lain yang berasal dari kultur mikroba yang
dapat mempengaruhi keseimbangan alami di dalam saluran pencernaan (Andajani,
1997). Penggunaan probiotik telah lama dikenal dalam budidaya ternak di lahan
perkebunan dengan berbagai macam nama dagang. Nama dagang probiotik tersebut
diantaranya Bio-CAS, Bio-Plus, probion, starbio, dll. Aplikasi probiotik bisa langsung
diberikan pada ternak atau secara tidak langsung yakni dengan peningkatan kualitas
pakan melalui proses fermentasi.
Pemanfaatan mikroba sebagai probiotik dilaporkan dapat meningkatkan
pertambahan bobot badan (PBB). Pemberian ragi sebagai pakan tambahan pada ternak
ruminansia dapat meningkatkan produksi susu rata-rata sebesar 4,3% dan pertambahan
bobot badan sapi rata-rata sebesar 8,7% (Wina, 1999). Pemberian probiotik Bio-CAS
pada sapi Bali dapat meningkatkan PBB dari 400 menjadi 550 g/ekor/hari (Kariada et
al., 2003). Pemberian Bio-Plus 500 g/ekor/masa pemeliharaan dapat meningkatkan PBB
sapi madura dari 0,55 menjadi 0,61 gram/ekor/hari (Ngadiyono et al., 2001). Pemberian
probion sebanyak 0,5-1% dari jumlah konsentrat dapat meningkatkan kecepatan
pertambahan bobot hidup dan efisiensi pemanfaatan pakan (Haryanto et al., 2004).
Kambing yang memperoleh probiotik probion memiliki PBB 52,45% lebih tinggi
dibandingkan dengan tanpa probiotik (Zurriyati, 2005). Peningkatan bobot badan oleh
probiotik, disebabkan oleh konsumsi bahan kering yang meningkat (Ngadiyono et al.,
2001), kondisi rumen yang cenderung lebih baik (Prihardono, 2001), kecernaan bahan
kering (Apriyadi, 1999) dan protein yang meningkat (Ngadiyono et al., 2001) serta
retensi nitrogen yang lebih tinggi (Hau et al., 2004).
Peran mikroorganisme dalam proses pengolahan biji kopi
Mikroorganisme memiliki peran penting dalam proses pasca panen dan
pengolahan untuk menghasilkan bii kopi berkualitas. Untuk meluruhkan lapisan lendir
yang ada dipermukaan kulit tanduk biji kopi dan meningkatkan citarasa diperlukan
proses fermentasi yang melibatkan peran mikroba di dalamnya. Bahkan mikroba juga
berperan memberikan citarasa kopi yang khas seperti kopi luwak yang berasal dari hasil
fermentasi mikroba di dalam saluran pendernaan binatang luwak. Hadipernata dan
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Nugraha (2012) menyatakan bahwa buah kopi yang dimakan hewan luwak mengalami
proses fermentasi oleh mikroorganisme dalam sistem pencernaannya selama ± 12 jam.
Fermentasi biji kopi olah basah dengan mikroba probiotik yang diisolasi dari
organ pencernaan luwak menghasilkan produk kopi yang memiliki cita rasa dan aroma
yang mendekati kopi luwak asli (Guntoro, 2010 ; Putra, 2013). Beberapa jenis mikroba
yang efektif untuk hidrolisa protein dan karbohidrat pada saluran pencernaan luwak,
yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium (Kawuri, 2008). Dilaporkan pula fermentasi
kopi dengan menggunakan BAL L. plantarum B1765 mampu meningkatkan citarasa
dan aroma kopi arabika mendekati kualitas kopi luwak. (Wilujeng dan Wikandari, 2013.
Fermentasi kopi dengan bakteri xilanolitik dari feses luwak dapat meningkatkan
kualitas kopi yakni kadar kafein, vitamin C, asam oksalat dan asam laktat terendah serta
asam butirat tertinggi (Taufiq, 2013). Zahiroh (2013) menyatakan bahwa penggunaan
bakteri selulotik, xilanolitik dan proteolitik asal luwak memiliki kandungan nutrisi yang
lebih baik daripada kopi luwak asli. Hal ini dibuktikan dengan hasil asam oksalat dan
kadar kafein yang lebih rendah, serta tingginya asam butirat, asam laktat dan asam
askorbat.
KESIMPULAN DAN SARAN
Penggunaan mikroorganisme berperan penting dalam upaya pengembangan
model pertanian bioindustri terutama pada agroekosistem perkebunan kopi.
Mikroorganisme tersebut berperan dalam pengolahan limbah ternak maupun tanaman,
meningkatkan produktivitas ternak serta kualitas produk kopi yang dihasilkan. Kedepan,
penerapan pertanian bioindustri di areal perkebunan kopi perlu dilakukan dalam upaya
meningkatkan produktivitas, keberlanjutan usaha serta menjaga kelestarian lingkungan.
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KAJIAN SIFAT KUANTITATIP PADA BEBERAPA GALUR PADI BERAS
MERAH F6 HASIL SELEKSI PEDIGREE
QUANTITATIVE STUDY ON SOME PROPERTIES OF STRAIN RICE RED F6
RESULTEDFROM PEDIGREE SELECTION
A A Ketut Sudharmawan, I Wayan Sutresna, Idris, Kisman, A. Farid Hemon
(a_agungk@yahoo.com)
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai sifat-sifat kuantitatip galur F6 hasil
seleksi pedigree dengan mengamati phenotipenya. Penelitian ini dilaksanakan pada
bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 di kebun percobaan Fakultas
Pertanian Desa Nyiur Lembang Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
Penelitian ini dilaksanakan dengan metode eksperimental yang dilaksanakan di
lapangan. Rancangan percobaan yang digunakan yaitu Rancangan Acak Kelompok
(RAK), yang terdiri atas delapan perlakuan dengan tiga kali ulangan, sehingga dalam
penelitian ini terdapat 24 unit percobaan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini
terdiri dari delapan perlakuan yang terdiri dari enam galur harapan, satu kultivar dan
satu varietas, Phonska dosis 300 kg, Urea 100 kg, dan Insektisida. Data hasil
pengamatan dianalisa dengan analisis ragam pada tingkat nyata 5%, rerata dan Margin
of Error mengikuti cara Shingh and Chaudhary (1979). Kesimpulan dari penelitian ini
bahwa keragaman sifat-sifat kuantitatif F6 pada galur-galur harapan yang diujikan pada
sifat-sifat tinggi tanaman, jumlah gabah berisi, jumlah gabah hampa dan berat gabah
perumpun memiliki nilai yang tinggi dan galur harapan G7 terbaik pada semua sifat
yang diamati di atas galur harapan G6.
Kata kunci: galur, pedigree, phenotipe, keragaman
ABSTRACK
The purpose of this study was to determine the properties of quantitative strain F6
pedigree selection results by observing their phenotipe. This research was conducted in
June 2015 to October 2015 in an experimental garden of the Faculty of Agriculture
Rural Nyur Lembang Narmada District of West Lombok regency. This research was
conducted with experimental methods implemented on the ground. The experimental
design used is a randomized block design (RCBD), which consisted of eight treatments
with three replications, so in this study, there were 24 experimental units. The materials
used in this study consisted of eight treatments, which consists of six lines of hope, one
cultivar and one variety, Phonska dose of 300 kg, 100 kg Urea, and Insecticide. The
data were analyzed by analysis of variance on the significant level of 5%, the mean, and
the margin of error to follow the way Shingh and Chaudhary (1979). The conclusion
from this study that the diversity of the properties of quantitative F6 on promising lines
are tested on the properties of plant height, number of grains contained, the amount of
grain hollow and heavy grain perclump has a high value and promising lines G7 best in
all of the properties observed the above lines G6 expectations.
Keywords: line, pedigree, phenotype, diversity
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LATAR BELAKANG
Padi merupakan salah satu tanaman penting untuk dibudidayakan karena
merupakan pangan sebagian besar penduduk dunia. Menurut data statistik Indonesia
(2014) laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2015 di NTB mencapai 1,41%.
Peningkatan dari tahun sebelumnya tersebut menunjukkan bahwa penduduk akan kian
meningkat, peningkatan tersebut berarti bahwa akan terjadi peningkatan jumlah total
konsumsi beras. Kenyataan tersebut menuntut terbentuknya varietas baru yang lebih
unggul dari varietas sebelumnya, baik unggul pada satu atau lebih dari satu sifat
tanaman demi memenuhi kebutuhan penduduk yang kian meningkat. Tidak hanya padi
beras putih yang kebutuhannya kian meningkat tetapi jenis padi yang saat ini
kebutuhannya juga mulai meningkat yaitu padi beras merah.
Manfaat padi beras merah yang begitu banyak tersebut belum mampu
mengimbangi jumlah produksi tiap tahunnya karena masih jarang dibudidayakan oleh
petani dan hasil masih relatif rendah karena menurut Muliarta (2013) padi beras masih
yang ditanam secara gogo hasilnya masih sekitar 2,08 ton/ha hingga 3,77 ton/ha dan
umur yang tergolong umur dalam. Dalam merakit varietas baru padi beras merah,
dilakukan proses pemuliaan terhadap tanaman dengan cara persilangan. Sumber-sumber
yang dapat digunakan untuk merakit varietas baru dapat berupa ras cere maupun ras
bulu. Menurut Muliarta (2014) ras cere (Indica) dan ras bulu (Javanica) memiliki
keragaman yang tinggi sehingga dapat dijadikan sumber atau bahan perakitan varietas
baru beras merah ras ideal. Sudharmawan, dkk (2007) juga menambahkan bahwa ras
bulu memiliki sifat-sifat tanaman yang memiliki malai panjang, anakan sedikit,
berbatang kuat dan mampu beradaptasi pada iklim subtropika. Sedangkan ras cere
beradaptasi pada iklim tropika, berumur genjah, jumlah anakan lebih banyak, tinggi
tanaman sedang, gabah mudah rontok dan nasi pulen.
Persilangan suatu individu tanaman dapat menghasilkan keragaman genetik
yang menyebabkan keberagaman pada keturunannya. Terjadinya variasi tanaman dapat
dipengaruhi oleh adanya faktor lingkungan dan faktor genetik (Widiyati, 2012).
Sitompul dan Guritno (1995) mengatakan bahwa penampilan bentuk tanaman
dikendalikan oleh sifat genetik tanaman di bawah pengaruh faktor-faktor lingkungan.
Faktor lingkungan yang diyakini dapat mempengaruhi terjadinya perubahan morfologi
tanaman antara lain iklim, suhu, jenis tanah, kondisi tanah, ketinggian tempat, dan
kelembaban. Apabila faktor lingkungan lebih kuat memberikan pengaruh daripada
faktor genetik maka tanaman di tempat yang berlainan dengan kondisi lingkungan yang
berbeda memiliki morfologi yang bervariasi (Suranto, 2001). Tetapi apabila pengaruh
faktor lingkungan lebih lemah daripada faktor genetik, maka walaupun tanaman
ditanam di tempat yang berlainan tidak terdapat variasi fenotipe.
Seleksi F5 sebelumnya hasil persilangan padi tipe Cere dan tipe Bulu
menghasilkan enam galur harapan F6. Galur-galur harapan tersebut masih beragam
sehingga telah dilakukan penelitian yang berjudul “Kajian Sifat Kuantitatip pada
beberapa Galur Padi Beras Merah F6 Hasil Seleksi Pedigree”.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Nyur Lembang, Kecamatan Narmada,
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan Juni hingga bulan
Oktober 2015. Bahan yang digunakan terdiri dari delapan perlakuan (Tabel 1) yang
terdiri dari enam galur harapan, satu kultivar dan satu varietas.
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Tabel 1. Enam Galur Harapan, Satu Kultivar dan Satu Varietas Pembanding
No
Kode Genotipe
Nama Genotipe
Keterangan
1
G1
SOBA
Kultivar Pembanding
2
G2
F6BC1
Galur Harapan
3
G3
Galur Harapan
4
G4
Galur Harapan
5
G5
Galur Harapan
6
G6
Galur Harapan
7
G7
Galur Harapan
8
G8
Situ Patenggang
Varietas Pembanding
Penelitian ini dilaksanakan dengan metode eksperimental dengan Rancangan
Acak Kelompok (RAK), yang terdiri atas delapan perlakuan dengan tiga kali ulangan,
sehingga dalam penelitian ini terdapat 24 unit percobaan.
Parameter yang diamati meliputi: umur berbunga (hss), umur panen (hss), tinggi
tananam (cm), jumlah anakan produktif/ rumpun (batang), jumlah anakan non
produktif/ rumpun (batang), panjang malai (cm), jumlah gabah berisi/ malai (butir),
jumlah gabah hampa permalai (butir), bobot 100 butir gabah berisi (gram), bobot per
rumpun (gram) dan hasil (ton/ha).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Hasil analisis varian antar galur untuk semua parameter yang diamati
menunjukkan berbeda nyata kecuali jumlah anakan non produktip (Tabel 2).
Tabel 2. Hasil Analisis Ragam Karakter Vegetatip dan Generatip
Parameter
P-value
P-5%
Tinggi Tanaman
8.9E-09
S
Jumlah Anakan Produktip
0.00011
S
Jumlah Anakan Non Produktip
0.12663
NS
Panjang Malai
2.6E-10
S
Jumlah Gabah Berisi
2.2E-07
S
Jumlah Gabah Hampa
1E-05
S
Berat 100 Biji
6.8E-06
S
Berat Gabah Perumpun
0.01623
S

Pada Tabel 3 tampak bahwa pada karakter vegetatip parameter tinggi tanaman dan
anakan produktip untuk varietas pembanding G8 (Situ Patenggang) menunjukkan
selang kepercayaan (Confidence Interval) yang sempit, dimana tinggi tanaman yang
pendek, namun rerata jumlah anakan produktip lebih rendah dengan galur G4, G6, dan
G7. Parameter jumlah anakan produktif dengan selang kepercayaan sempit pada galur
harapan G6 dan G7, juga memiliki rerata dan ragam terrendah.
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Tabel 3. Nilai Rerata, Ragam, Standar Error, dan Margin of Error pada Karakter
Vegetatip
a. Tinggi Tanaman
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Rerata 155.00 129.70 121.50 136.50 126.63 110.40 118.53 114.23
Ragam 38.55 31.18
30.40 28.95 50.10 18.73 36.33
9.77
SE
1.11
1.00
0.99
0.97
1.27
0.78
1.08
0.56
MoE
2.18
1.96
1.94
1.89
2.49
1.52
2.12
1.10
b. Jumlah Anakan Produktip
Rerata
7.93 12.20
15.53 15.47 12.47 15.50 15.67
8.53
Ragam
2.55
6.44
10.26
9.43 15.22
7.98 13.13
3.43
SE
0.29
0.46
0.57
0.55
0.70
0.51
0.65
0.33
MoE
0.56
0.89
1.13
1.08
1.37
0.99
1.27
0.65
c. Jumlah Anakan Non Produktip
Rerata
0.20
0.10
0.10
0.13
0.43
0.03
0.03
0.47
Ragam
0.44
0.16
0.09
0.19
0.67
0.03
0.03
0.46
SE
0.12
0.07
0.05
0.08
0.15
0.03
0.03
0.12
MoE
0.23
0.14
0.11
0.15
0.29
0.06
0.06
0.24
Secara lebih terinci pada Tabel 2 dapat disampaikan, bahwa hasil analisis
tampak P-value pada fenotipe galur generasi F6 parameter jumlah anakan non produktip
lebih besar dari nilai tingkat signifikan 5%, dan P-value parameter lainnya sangat kecil
(< 0,05%), yaitu berkisar 8.9E-09 sampai 0,016.
Karakter generatip (Tabel 4) pada parameter panjang malai, tampak bahwa galur
harapan G7 memiliki panjang malai yang panjang di bawah tetua Soba, namum nilai
selang kepercayaan yang lebar, juga pada parameter jumlah gabah hampa. Hal
sebaliknya pada tetua Soba nilai rerata pada parameter jumlah gabah hampa justru
tertinggi dengan selang kepercayaan tersempit. Pada jumlah gabah berisi rerata tertinggi
terdapat pada varietas pembanding Situ Patenggang sebanyak 157,15, namun memiliki
ragam dan selang kepercayaan yang lebar. Demikian juga pada berat 100 biji, terberat
pada G2 (galur F6) seberat 3,65 dan selang kepercayaan terlebar. Sedangkan pada
parameter berat gabah perrumpun ditampilkan oleh G7 yang juga dengan selang
kepercayaan yang lebar.
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Tabel 4. Nilai Rerata, Ragam, Standar Error, dan Margin of Error pada karakter
Generatip
a. Panjang Malai
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Rerata
27.61 22.69
23.95 22.00 24.91 19.47 25.36 21.96
Ragam
2.37
1.26
2.16
1.40
2.42
0.99
3.53
1.69
SE
0.28
0.20
0.26
0.21
0.28
0.18
0.34
0.23
MoE
0.54
0.40
0.52
0.42
0.55
0.35
0.66
0.46
b. Jumlah Gabah Berisi
Rerata
77.78 85.87
86.20 93.63 94.18 105.12 104.73 157.15
Ragam 316.01 177.59 219.58 141.88 233.13 167.63 138.86 690.88
SE
3.19
2.39
2.66
2.14
2.74
2.32
2.12
4.72
MoE
6.25
4.69
5.21
4.19
5.37
4.56
4.15
9.25
c. Jumlah Gabah Hampa
Rerata
28.27 19.57
18.30 12.48 18.72 15.87 14.85 25.43
Ragam 19.75 62.12
70.49 32.80 42.13 40.07 42.54 51.53
SE
0.80
1.41
1.51
1.03
1.17
1.14
1.17
1.29
MoE
1.56
2.77
2.95
2.02
2.28
2.23
2.29
2.53
d. Berat 100 Butir
Rerata
3.40
3.65
2.93
3.30
3.29
2.93
3.06
2.75
Ragam
0.03
0.12
0.06
0.02
0.07
0.02
0.03
0.02
SE
0.03
0.06
0.05
0.02
0.05
0.02
0.03
0.02
MoE
0.06
0.12
0.09
0.05
0.09
0.05
0.06
0.05
e. Berat Gabah Perumpun
Rerata
20.09 27.08
26.61 34.29 33.36 35.70 36.63 31.08
Ragam 30.25 46.57
40.03 57.75 109.00 71.27 59.62 38.76
SE
0.99
1.23
1.14
1.36
1.87
1.52
1.39
1.12
MoE
1.94
2.40
2.23
2.67
3.67
2.97
2.72
2.19
Pembahasan
Peningkatan keragaman yang cepat dapat dilakukan melalui persilangan double
cross antara kultivar cere dengan kultivar bulu, dalam upaya mengumpulkan sifat-sifat
yang dikehendaki, sehingga akan diperoleh galur ideal, yaitu berbatang kuat, memiliki
panjang malai yang panjang, bernas ( 200-300 biji permalai), sekam tipis, dan butir
yang berat (Satoto dan Suprihatno, 1979). Metode silsilah diperlukan untuk menyatakan
bahwa dua galur tersebut serupa dengan asal-usulnya, yang dapat dibuktikan dengan
cara mengkaitkan individu tanaman pada generasi sebelumnya dan untuk mempercepat
terbentuknya galur homogen dengan pengaruh genotipe yang dikehendaki.
Margin of error (MoE) adalah suatu tingkat ketidaksesuaian hasil statistik
dengan dengan kenyataan di lapangan, yang berarti MoE ini dapat menunjukkan tingkat
keakuratan dalam suatu penelitian. Selang Kepercayaan (Confidence Interval) adalah
salah satu cara yang paling sering digunakan untuk melakukan pendugaan parameter
(nilai populasi) disamping menggunakan pendugaan titik yaitu: rata-rata, median
ataupun modus. Maka berdasarkan analisis hasil yang ditampilkan di atas dapat dibahas
sebagai berikut:
Pada hasil analisis ragam antar galur untuk semua parameter yang diamati
menunjukkan berbeda nyata kecuali jumlah anakan non produktip (Tabel 2), sehingga
tampilan generasi F6 tampak tidak sama pada sifat-sifat kuantitatip galur-galur harapan
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yang diujikan, artinya bahwa hasil seleksi pedigree dari persilangan double cross padi
beras merah di setiap generasi untuk galur-galur harapan yang diujikan pada tahapan
seleksi phenotipenya masih berubah-ubah. Hal ini jelas ditunjukkan oleh nilai F hitung
pada analisis variannya. Sesuai pendapat Falconer (1981) bahwa seleksi pedigree dapat
dilakukan jika memiliki nilai heritabilitas yang tinggi, dimana fenotipe lebih besar
dipengaruh oleh faktor genetik. Meskipun demikian dalam kondisi tertentu nilai yang
kecil yang disumbangkan oleh faktor lingkungan dapat mempengaruhi phenotipe suatu
sifat jika genotipenya belum homogen (Soemartono dkk., 1992; Finlay and Wilkinson,
1963).
Tampilan karakter vegetatip seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 yaitu,
parameter tinggi tanaman dan anakan produktip untuk varietas pembanding G8 (Situ
Patenggang) menunjukkan selang kepercayaan yang sempit, dimana tinggi tanaman
yang pendek, namun rerata jumlah anakan produktip lebih rendah dibandingkan dengan
galur G4, G6, dan G7. Parameter jumlah anakan produktif dengan selang kepercayaan
sempit pada galur harapan G6 dan G7, juga memiliki rerata dan ragam terrendah.
Karakter generatip (Tabel 4) pada parameter panjang malai, tampak bahwa galur
harapan G7 memiliki panjang malai yang panjang di bawah tetua Soba, namum nilai
selang kepercayaan yang lebar, juga pada parameter jumlah gabah hampa. Hal
sebaliknya pada tetua Soba nilai rerata pada parameter jumlah gabah hampa justru
tertinggi dengan selang kepercayaan tersempit. Pada jumlah gabah berisi rerata tertinggi
terdapat pada varietas pembanding Situ Patenggang sebanyak 157,15, namun memiliki
ragam dan selang kepercayaan yang lebar.
Pada parameter berat 100 biji, terberat pada G2 (galur F6) seberat 3,65 dan
selang kepercayaan terlebar. Sedangkan pada parameter berat gabah perrumpun
ditampilkan oleh G7 yang juga dengan selang kepercayaan yang lebar. Tampilan sifatsifat pada parameter generatip ditunjukkan pada potensi hasil tanaman. Menurut Satono
dan B Suprihatno (1997) potensi hasil secara fisiologis adalah batas atas hasil tanaman.
Menurut Bari, dkk. (1988) banyak lokus yang akan menjadi homozigot dan ciri-ciri
famili mulai tampil, walaupun demikian keheterozigotan masih kuat pada generasi ini
sehingga dalam famili-famili antar tanaman yang satu dengan yang lainnya mungkin
secara genetik berbeda. Salah satu tipe tanaman padi ideal yang diharapkan mampu
menembus batas atas potensi hasil yang ada sekarang adalah tanaman yang bermalai
panjang dengan 200-300 gabah isi permalai (Satoto dan Suprihatno, 1979).
Nilai selang kepercayaan yang berbeda pada parameter vegetatip dan generatip
(Tabel 3 dan Tabel 4) untuk sifat-sifat kuantitatip dan galur-galur harapan yang
diujikan, secara subyektip dapat dikatakan diakibatkan oleh faktor lingkungan dan
karena pelaksanaan penelitian. Secara teoritis menurut Sudharmawan dkk. (2013),
bahwa hasil penelitian F5, semua parameter tidak memberikan pengaruh terhadap galurgalur yang terpilih pada saat seleksi silsilah di generasi F4 dan generasi F5, sehingga
tampilan dalam generasi F5 dan generasi F6 tampak sama pada setiap tingkat generasi,
artinya bahwa hasil seleksi pedigree dari persilangan ganda padi beras merah pada
setiap generasi baik F4 maupun F5 memiliki nilai keseragamaan yang sama.
Perbedaan ini dapat dipahami karena keragaman genetik tanaman yang tinggi.
Tingginya keragaman tampak pada sifat-sifat tinggi tanaman, jumlah gabah berisi,
jumlah gabah hampa dan berat gabah perumpun. Kecuali tinggi tanaman, keragaman
yang tinggi tersebut adalah sifat yang yang dikendalikan oleh banyak gen. Sesuai
dengan pendapat Allard (1960) yang menyatakan bahwa phenotipe dari suatu genotipe
akan bervarisi mengingat sifat kuantitatif dikendalikan oleh banyak gen (poligen).
Selain itu juga dapat terjadi akibat dari jumlah populasi pada setiap generasi dan
pengaruh seleksi yang sangat ketat pada saat pengambilan sampel pada setiap populasi.
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Hal ini diperkuat oleh Syukur, dkk. (2012) yang menyatakan bahwa untuk mengetahui
adanya segregasi diperlukan cukup tanaman agar terlihat keragamannnya dan dalam
proses seleksi individu tanaman dilakukan dengan sangat ketat. Berbeda halnya dengan
sifat-sifat yang nilai ragamnya kecil dan nilai selang kepercayaannya sempit, lebih
menunjukkan pada sifat gen yang dominan, sehingga pada saat seleksi kemungkinan
sebagian besar yang terpilih adalah individu homozigot (Soemartono, dkk. 1992).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Keragaman sifat-sifat kuantitatif generasi ke 6 (F6) pada galur-galur harapan
yang diujikan pada sifat-sifat tinggi tanaman, jumlah gabah berisi, jumlah gabah
hampa dan berat gabah perumpun memiliki nilai yang tinggi.
2. Galur harapan G7 terbaik pada semua sifat yang diamati di atas galur harapan
G6.
Saran
1. Perlu penggunaan sampel yang lebih besar dalam pengambilan data guna
mengurangi kemungkinan kuadrat tengah error.
2. Galur harapan G7 dan G6 dapat direkomendasikan untuk penelitian lanjutan.
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KAJIAN PEMUPUKAN BIO URIN SAPI DAN FUNGISIDA ALAMI PADA
USAHATANI BAWANG MERAH OFF SEASON
(STUDY FERTILIZING COW BIO URINE AND NATURAL FUNGICIDE ON OFF
SEASON SHALLOT FARMING)
I Nyoman Adijaya, I Made Rai Yasa dan Luh Gede Budiari
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e-mail:n_adijaya@yahoo.com
ABSTRAK
Kajian pemupukan bio urin sapi dan fungisida alami pada usahatani bawang merah off
season dilaksanakan di Kelompok Tani Telaga, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli. Kajian dilakukan pada musim tanam Maret-Mei (off season) dengan
perlakuan pemupukan yang dikombinasikan dengan pengendalian jamur (fungisida).
Kajian dirancang dengan Rancangan Acak Kelompok Faktorial dengan 3 ulangan.
Faktor 1: Pemupukan P1: Cara petani (10 t pukan/ha + 600 kg ZA/ha + 200 kg
NPK/ha); P2: 10 t Pukan /ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 5000 l bio urin/ha; P3:
10 t Pukan/ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 7.500 l bio urin sapi/ha; P4: 10 t
Pukan/ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 10.000 l bio urin sapi/ha. Faktor 2:
Fungisida: F1: fungisida kimia; F2: larutan susu; F3: larutan kuning telur+minyak
kelapa. Hasil kajian menunjukkan kombinasi perlakuan perlakuan P3: 10 t Pukan/ha +
300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 7.500 l bio urin sapi/ha dengan F2 (fungisida larutan
susu) dan F1 (fungisida kimia) memberikan komponen hasil dan hasil tertinggi.
Penggunaan fungisida kimia (F1) memberikan persentase serangan penyakit akibat
jamur terendah yaitu 18,31%, larutan susu 19,11% dan larutan minyak memasak dan
kuning telur 25,40%. Kombinasi perlakuan P3: 10 t Pukan /ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg
NPK/ha + 7.500 l bio urin sapi/ha dengan F2 (fungisida larutan susu) dan F1 (fungisida
kimia) memberikan keuntungan tertinggi yaitu Rp 20.160.000 dan Rp 19.528.750
dengan B/C ratio 1,14 dan 1,11, pada perhitungan usaha 0,25 hektar.
Kata kunci: bio urin sapi, fungisida alami, bawang merah
ABSTRACT
Study of cow urine fertilizer and natural fungicide on off season shallot farming carried
out in the Telaga Farmers Group, Kedisan village, Kintamani district, Bangli regency.
The study was conducted during the growing season from March to May (off season)
with fertilization treatment combined with fungicides. Study was design by factorial
randomized block design with three replications. Factor 1: Fertilization P1: existing
condition (organic fertilizer of 10 t/ha + 600 kg ZA/ha + 200 kg NPK/ha); P2: Organic
fertilizer 10 t/ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 5,000 l cow bio urine/ha; P3:
Organic fertilizer 10 t/ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 7,500 l cow bio urine/ha;
P4: Organic fertilizer 10 t/ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 10,000 l cow bio
urine bio/ha. Factor 2: Fungicides: F1: chemical fungicides; F2: milk solution; F3:
solution of egg yolk cooking oil. The study results showed that combination of treatment
P3: Organic fertilizer 10 t/ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 7,500 l cow bio
urine/ha with F2 (fungicide solution of milk) and F1 (chemical fungicides) provide
components results and the highest yields. The use of chemical fungicides (F1) gives the
percentage of invasive disease caused by the fungus lowest at 18.31%, 19.11% milk
solution and a solution of egg yolk cooking oil 25.40%. Combination treatment of P3:
Organic fertilizer 10 t/ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 7,500 l cow bio urine/ha
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with F2 (fungicide solution of milk) and F1 (chemical fungicides) provides the highest
profit of Rp 20,160,000 dan Rp 19,528,750 with B/C ratio of 1.14 and 1.11.
Key words: cow bio urine, natural fungicide, shallot
PENDAHULUAN
Di Bali, dengan pertambahan penduduk dan perkembangan pariwisata,
permintaan bawang merah akan semakin meningkat. Dengan jumlah penduduk
diperkirakan 3,5 juta jiwa, maka konsumsi bawang merah di Bali sebanyak 15.960
ton/tahun. Sementara itu produksi masih mengalami pasang surut. Produksi pada tahun
2006 sebesar 111.056 kw dan tahun 2010 turun menjadi 101.855 kw. Demikian pula
terjadi penurunan produksi di Kabupaten Bangli, pada tahun 2006 produksi sebesar
82.819 kw, sedangkan pada tahun 2010 hanya 80.539 kw (Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Prov. Bali, 2012).
Di Bali, Kabupaten Bangli merupakan sentra produksi bawang merah untuk
Provinsi Bali. Dari 10.198 ton bawang merah yang diproduksi Bali, sebanyak 8.420 ton
atau sekitar 83% dihasilkan daerah ini, dan untuk Bangli sendiri Kecamatan Kintamani
merupakan sentra pengembangan bawang merah. Penanaman bawang merah dilakukan
sepanjang tahun pada musim hujan dan musim kemarau. Sampai bulan Agustus 2013
Kecamatan Kintamani berkontribusi sebesar 96% (406 hektar) dari luas panen bawang
merah di Bali dengan produksi sebesar 47.824 kuintal (Dinas Tanaman Pangan Provinsi
Bali, 2013).
Hasil FGD di lokasi kajian menunjukkan kendala utama yang dihadapi dalam
usahatani bawang merah yaitu tingginya biaya produksi yang digunakan untuk
pembelian pupuk dan obat-obatan yang umumnya didatangkan dari luar.
Ketergantungan akan input tersebut berpengaruh terhadap besarnya biaya produksi.
Besarnya biaya produksi ini tidak diimbangi dengan produktivitas tanaman yang
optimal karena kendala serangan OPT/penyakit, khususnya pada penanaman off season
(musim hujan). Disamping itu pemakaian pupuk kimia pada usahatani bawang merah
di lokasi kajian juga sangat tinggi. Secara umum petani menggunakan 600 kg ZA/ha
dan 200 kg NPK/ha (Adijaya et al., 2015).
Beberapa hasil kajian penggunaan pupuk organik dari limbah ternak sapi (padat
dan cair) mampu mensubstitusi penggunaan pupuk organik pada budidaya bawang
merah. Adijaya dan Mahaputra (2013) mendapatkan penggunaan 10 t/ha kompos dari
limbah padat ternak sapi pada usahatani bawang merah mampu menurunkan
penggunaan pupuk kimia sebesar 50%, demikian juga dengan kombinasi kompos dan
bio urin sapi. Hasil kajian pengendalian jamur pada tanaman dapat dilakukan dengan
pemberian/penyemprotan larutan susu. Disamping itu pula pada penerapan pertanian
organik di Korea penggunaan campuran minyak memasak dengan kuning telur banyak
dimanfaatkan untuk pengendalian penyakit yang diakibatkan oleh serangan jamur.
Menurut Ganjewala (2009 dalam Kurniasih, et al., 2014), minyak esensial
diketahui dapat berperan sebagai anti bakteri, anti jamur serta insektisida.
Memperhatikan permasalahan tersebut, perlu dilakukan pengkajian untuk menurunkan
penggunaan pupuk kimia dengan memanfaatkan bio urin sapi serta penggunaan
fungisida alami seperti susu dan campuran kuning telur dengan minyak memasak pada
usahatani bawang merah.
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Tempat, Waktu, Rancangan dan Perlakuan
Kajian dilaksanakan di Kelompok Tani Telaga, Desa Kedisan, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli. Lokasi kajian dengan ketinggian >1.000 m dpl
merupakan sentra pengembangan bawang merah. Kajian dilakukan pada musim tanam
Maret-Mei (off season) dengan perlakuan pemupukan yang dikombinasikan dengan
pengendalian jamur (fungisida). Kajian dirancang dengan Rancangan Acak Kelompok
Faktorial dengan 3 ulangan. Faktor 1: Pemupukan P1: Cara petani (10 t pukan/ha + 600
kg ZA/ha + 200 kg NPK/ha); P2: 10 t Pukan /ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha +
5.000 l bio urin/ha; P3: 10 t Pukan /ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 7.500 l bio
urin sapi/ha; P4: 10 t Pukan /ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 10.000 l bio urin
sapi/ha. Faktor 2: Fungisida: F1: fungisida kimia; F2: larutan susu; F3: larutan kuning
telur+minyak kelapa. Terdapat 12 perlakuan kominasi yang diulang 3 petani sebagai
ulangan.
Fungisida kimia yang digunakan yaitu fungsisida berbahan aktif Benomyl dan
propineb sesuai dosis anjuran. Larutan susu menggunakan susu skim yang dilarutkan
dengan konsentrasi 10 ggram/liter air, sedangkan larutan kunig telur dan minyak
memasak menggunakan konsentrasi 50 ml/liter air. Pembuatan larutan kuning telur dan
minyak memasak menggunakan 2 kuning telur dalam 1 liter minyak kelapa.
Penyemprotan dilakukan setelah hujan, apabila tidak ada hujan disemprot 1 minggu
sekali dari umur tanaman 14 hst.
Pemupukan dan pemeliharaan tanaman
Pemupukan organik (pupuk kandang) dilakukan pada saat pengolahan tanah dan
pembentukan guludan. Pemupukan kimia diberikan dua kali yaitu umur 2 minggu dan
4 minggu masing-masing ½ dosis, sedangkan pemupukan dengan bio urin sapi
diberikan 3 kali masing-masing 1/3 dosis setiap 2 minggu sekali dimulai pada umur
tanaman 14 hst.
Pengairan diberikan dengan melakukan penyiraman secara seragam dengan
melihat kondisi lapang, demikian pula halnya dengan pemeliharaan tanaman lainnya
seperti penyiangan dan pengendalian OPT.
Pengamatan, Pengumpulan dan Analisis Data
Parameter yang diamati yaitu pertumbuhan (tinggi, jumlah daun); komponen hasil
(berat basah/tanaman; jumlah umbi/tanaman; berat basah umbi/umbi; berat kering
tanaman dan umbi simpan 2 minggu/tanaman), tingkat serangan layu fusarium/jamur
(%). Hasil per hektar dihitung dengan formula:

Perhitungan persentase serangan penyakit akibat jamur menggunakan formula:

Keterangan:
P = persentase serangan
n = jumlah tanaman terserang
N = jumlah/total tanaman
Data komponen pertumbuhan dan komponen hasil dianalisis menggunakan
analisis sidik ragam. Jika perlakuan interaksi berpengaruh nyata analisis dilanjutkan
dengan Uji Duncan 5%, sedangkan jika perlakuan tunggal berpengaruh nyata
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dilanjutkan dengan uji BNT 5% (Gomez dan Gomez, 1995), sedangkan untuk variabel
persentase serangan menggunakan analisis dekriptif (maksimum, minimum dan ratarata).
Untuk mengetahui kelayakan usahatani bawang merah dilakukan analisis
usahatani. Pendapatan usahatani dihitung dengan menggunakan rumus (Soekartawi,
2002):
Pd = TR - TVC
Pd = (Q. Pq) - TVC
Perhitungan keuntungan usahatani menggunakan suatu persamaan matematis :
π = TR – TC
TC = TFC + TVC
Keterangan :
Pd = Pendapatan petani
π
= Keuntungan usahatani
TR = Total penerimaan dari usahatani
Q
= Jumlah produksi
Pq = Harga per unit produksi
TC = Total biaya variabel
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen Agronomis Tanaman Bawang Merah
Hasil analisis terhadap data pengamatan menunjukkan pengaruh tunggal
perlakuan fungisida terjadi pada variabel berat basah/tanaman dan jumlah umbi per
rumpun, sedangkan perlakuan pemupukan berpengaruh tidak nyata (Tabel 1). Perlakuan
F1 dan F2 memberikan berat basah umbi/tanaman dan jumlah umbi/rumpun nyata lebih
tinggi dibandingkan dengan F3, namun antara F1 dan F2 tidak menunjukkan perbedaan.
Hal ini menunjukkan bahwa fungisida kimia (F1) dan larutan susu (F2) mampu
memberikan peningkatan komponen hasil dibandingkan dengan perlakuan F3 (larutan
kuning telur dan minyak memasak).
Perlakuan F2 (larutan susu) mampu memberikan komponen hasil yang tidak
berbeda dengan perlakuan F1 (fungisida kimia). Penggunaan susu sebagai pengendali
penyakit akibat jamur pada bawang merah bisa saja disebabkan oleh adanya bakteri
antagonis yang mampu menekan pertumbuhan jamur. Budiman (2010) menyatakan
susu mengandung asam-asam lemak essensial. Susu merupakan media yang cukup baik
bagi pertumbuhan dan perkembangan bakteri, karena kandungan nutrisi pada susu
cukup lengkap.
Interaksi perlakuan pemupukan dan fungisida ditunjukkan pada parameter berat
kering simpan 14 hari/tanaman, berat umbi per tanaman dan berat/umbi (Tabel 2).
Perlakuan P3F2 dan P3F1 memberikan hasil tertinggi dibandingkan dengan kombinasi
perlakuan pemupukan dan fungisida lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi
perlakuan tersebut mampu memberikan peningkatan komponen hasil dengan adanya
peningkatan berat kering simpan/tanaman, berat umbi per tanaman dan peningkatan
berat/umbi. Kedua kombinasi perlakuan tersebut yaitu kombinasi antara P3: 10 t Pukan
/ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 7.500 l bio urin sapi/ha dengan F1: fungisida
kimia dan kombinasi P3: 10 t Pukan /ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 7.500 l bio
urin sapi/ha dengan F2: larutan susu mampu memberikan komponen hasil yang berbeda
nyata (P<0,05).
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Tabel 1. Pengaruh tunggal perlakuan pemupukan dan pengunaan fungisida pada
usahatani bawang merah di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli MT
Maret-Mei 2015
Perlakuan
Tinggi tanaman
Jumlah daun
Berat basah/
Jumlah umbi
(cm)
(helai)
tanaman (g)
per rumpun
(umbi)
Pemupukan (P)
P1
44,67,a
52,89 a
189,86 a
17,84 a
P2
42,78 a
53,89 a
196,39 a
17,57 a
P3
43,33 a
56,22 a
199,86 a
17,52 a
P4
42,67 a
54,42 a
200,28 a
17,56 a
BNT 5%
Fungisida (F)
F1
42,83 a
55,08 a
211,25 a
18,05 a
F2
43,83 a
55,75 a
210,00 a
17,95 a
F3
43,42 a
52,33 a
168,54 b
16,94 b
BNT 5%
13,55
0,39
Keterangan: angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak
berbeda nyata pada uji BNT taraf 5%
Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi kedua faktor tersebut mampu
meningkatkan atau menjadi alternatif dalam usahatani bawang merah di luar musim (off
season). Kombinasi pemupukan alternatif P3 mampu menjadi alternatif untuk menekan
penggunaan pupuk kimia pada usahatani bawang merah, sedangkan penggunaan susu
bisa dijadikan alternatif pengendalian penyakit akibat jamur pada usahatani bawang
merah. Hal ini ditunjukkan antara F1 dan F2 tidak terjadi perbedaan yang nyata
(P>0,05).
Tabel 2. Pengaruh interaksi perlakuan pemupukan dan pengunaan fungisida pada
usahatani bawang merah di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli MT
Maret-Mei 2015
Perlakuan
Berat kering simpan
Berat umbi per
Berat/umbi (g)
14 hari/tanaman (g)
tanaman (g)
P1F1
102,92 bc
94,17 ab
5,18 bc
P1F2
95,42 cd
86,25 bc
4,78 cd
P1F3
95,42 cd
85,00 bc
4,95 c
P2F1
97,92 bcd
84,58 bc
4,65 cd
P2F2
94,17 cd
78,75 c
4,64 cd
P2F3
92,50 cd
77,08 c
4,62 cd
P3F1
112,92 ab
104, 58 a
5,78 ab
P3F2
120,00 a
108,33 a
6,12 a
P3F3
85,83 d
74,17 c
4,40 d
P4F1
99,58 bcd
83,75 bc
4,74 cd
P4F2
97,08 cd
82,08 bc
4,55 cd
P4F3
89,58 d
74,17 c
4,37 d
Keterangan: angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak
berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5%
Kombinasi pemupukan bio urin sapi dosis 7.500 liter/ha dengan fungisida kimia
dan fungisida larutan susu memberikan interaksi dengan menghasilkan berat kering
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umbi kering simpan 14 hari, berat umbi per tanaman dan berat per umbi. Pengaruh bio
urin sapi terhadap peningkatan komponen hasil tersebut disebabkan tanaman
memberikan respon yang lebih baik terhadap pemupukan bio urin sapi dibandingkan
penggunaan pupuk kimia secara penuh. Tandi et al. (2014) mendapatkan hal serupa
dimana pemupukan bio urin sapi 7.000 liter/ha memberikan berat umbi tertinggi. Lebih
lanjut dinyatakan selain mengandung hara yang dibutuhkan tanaman bawang merah bio
urin mengandung hormon auksin yang berpengaruh posistif terhadap pertumbuhan dan
hasil bawang merah.
Persentase Serangan Jamur
Pengamatan terhadap persentase serangan penyakit akibat jamur pada kajian yang
dilakukan menunjukkan terjadi serangan yang bervariasi pada ulangan yang berbeda.
Hal ini bisa disebabkan kurang homogennya ulangan akibat penggunaan ulangan
menggunakan petani, sehingga kondisi lahan antar petani memiliki peluang yang tidak
homogen. Hal ini ditunjukkan pada analsis sidik ragam yang dilakukan yaitu faktor
ulangan menunjukkan pengaruh yang nyata (P<0,05).
Rata-rata serangan penyakit akibat jamur menunjukkan kisaran serangan tertinggi
terjadi pada perlakuan F3: larutan kuning telur+minyak kelapa yaitu dengan rata-rata
serangan 25,40%, F2: larutan susu dengan rata serangan 19,11% dan F1: fungisida kimia
dengan rata-rata serangan 18,31%. Persentase serangan minimum, maksimum dan ratarata serangan masing-masing perlakuan fungisida seperti Tabel 3. Hasil ini bertentangan
dengan hasil kajian pemanfaatan minyak serai wangi dan cengkeh yang dilakukan pada
pengendalian penyakit vascular streak dieback pada tanaman kakao yang mampu
menurunkan persentase serangan 31,6% dan 38,6% (Harni dan Baharudin, 2014).
Tabel 3. Rata-rata persentase serangan penyakit jamur pada perlakuan fungisida pada
tanaman bawang merah di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli MT
Maret-Mei 2015
Perlakuan
Persentase serangan jamur (%)
Minimum
Maksimum
Rata-rata
F1
4,17
45,00
18,31
F2
5,83
44,80
19,11
F3
10,00
50,40
25,40
Istianto (2009 dalam Harni dan Baharudin, 2014) menyatakan pemanfaatan
minyak seperti halnya minyak serai wangi dan minyak cengkeh efektif untuk
pengendalian penyakit jamur yang disebabkan oleh Fusarium sp. Ganjewala (2009
dalam Kuriniasih et al., 2014) menyatakan larutan susu yang mengandung lemak
esensial dilaporkan berfungsi sebagai anti bakteri, anti jamur dan insektisida. Hal inilah
yang kemungkinan menyebabkan pemanfaatan larutan susu untuk pengendalian
penyakit akibat jamur pada usahatani bawang merah mampu menyaingi pemanfaatan
fungisida kimia, sedangkan Parwata et al. (2009 dalam Apriani et al., 2014)
menyatakan bahan campuran yang mengandung minyak memiliki sifat yang mudah
menguap.
Analisis Usahatani
Analisis usahatani per 0,25 ha yang dilakukan terhadap kombinasi pemupukan
dan penggunaan fungisida (Tabel 4) menunjukkan kombinasi perlakuan P3F2 mampu
memberikan keuntungan terbaik dengan keuntungan tertinggi yaitu Rp 20.160.000,(B/C =1,14) diikuti P3F1 dengan keuntungan Rp 19.528.750,0 (B/C = 1,11). Rata-rata
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keuntungan terendah dihasilkan pada perlakuan dengan penggunaan fungisida
campuran minyak memasak dan kuning telur (P1F3, P2F3, P3F3, dan P4F3).
Penggunaan larutan susu pada pengendalian penyakit busuk/layu pada tanaman
bawang merah ternyata tidak meningkatkan input sarana produksi karena susu yang
digunakan adalah susu skim untuk ternak yang sudah kedaluwarsa. Dari 16 perlakuan
kombinasi pemupukan dan penggunaan fungisida menunjukkan 4 perlakuan kombinasi
memberikan B/C ratio > 1 yaitu P1F1, P1F2, P3F1 dan P3F2, sedangkan perlakuan
lainnya memberikan B/C ratio< 1. Agustyari (2013) menyatakan besar penerimaan
dipengaruhi oleh tingkat hasil per satuan luas sedangkan biaya produksi dipengaruhi
oleh besaran biaya variabel (variabel cost) dan biaya tetap (fix cost), serta besar masingmasing biaya variabel dan biaya tetap sangat dipengaruhi oleh biaya kompenen
penyusunnya.
Tabel 4.
Perlakuan

Analisis usahatani bawang merah perlakuan kombinasi pemupukan dan
fungisida skala 0,25 hektar di Desa Kedisan, Kintamani Bangli, tahun 2015
Tenaga
Sarana
Pengeluaran
Total
Penerimaan Keuntungan B/C
kerja (Rp) Produksi
lainnya
Pengeluaran
(Rp)
(Rp)
ratio
(Rp)
(Rp)
(Rp)

P1F1

3.495.000 12.618.750

1.025.000

17.138.750

34.200.000

17.061.250

1,00

P1F2

3.538.750 12.543.750

1.025.000

17.107.500

35.700.000

18.592.500

1,09

P1F3

3.538.750 13.013.750

1.025.000

17.577.500

28.950.000

11.372.500

0,65

P2F1

3.652.500 12.868.750

1.025.000

17.546.250

31.800.000

14.253.750

0,81

P2F2

3.696.250 12.793.750

1.025.000

17.515.000

32.400.000

14.885.000

0,85

P2F3

3.696.250 13.263.750

1.025.000

17.985.000

27.450.000

9.465.000

0,53

P3F1

3.652.500 12.993.750

1.025.000

17.671.250

37.200.000

19.528.750

1,11

P3F2

3.696.250 12.918.750

1.025.000

17.640.000

37.800.000

20.160.000

1,14

P3F3

3.696.250 13.388.750

1.025.000

18.110.000

28.200.000

10.090.000

0,56

P4F1

3.652.500 13.118.750

1.025.000

17.796.250

33.300.000

15.503.750

0,87

P4F2

3.696.250 13.043.750

1.025.000

17.765.000

33.600.000

15.835.000

0,89

P4F3

3.696.250 13.513.750

1.025.000

18.235.000

27.900.000

9.665.000

0,53

Produktivitas tanaman bawang merah pada MT Maret-Mei umumnya rendah
karena merupakan bulan-bulan yang rawan terhadap serangan penyakit khususnya
jamur. Hasil maksimum dihasilkan perlakuan P3F2 yaitu 8,40 t/ha, sehingga dengan
tingkat harga saat itu yaitu Rp 18.000/kg dalam skala usaha 0,25 ha dihasilkan
penerimaan sebesar Rp 37.800.000,-. Hal ini sesuai dengan pernyataan Margaretha et
al. (2013) yang menyatakan besarnya biaya produksi, pendapatan dan keuntungan
sangat dipengaruhi oleh penerapan teknologi, karena penerapan teknologi akan
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berpengaruh terhadap penggunaan biaya produksi dan produksi. Penerapan inovasi
teknologi yang mampu menekan biaya produksi serta produksi yang lebih tinggi akan
mampu memberikan efisiensi biaya produksi, penerimaan dan peningkatan keuntungan.
Lebih lanjut Moekasan et al. (2012) menyatakan apabila serangan cendawan sudah
melebihi 10% akan menyebabkan menurunkan keuntungan usahatani bawang merah,
karena secara nyata akan menurunkan hasil, sehingga kalender penyemprotan fungisida
perlu diperhatikan. Hal ini sesuai dengan hasil kajian yang menunjukkan produktivitas
tanaman yang lebih rendah dari rata-rata produktivitas nasional yaitu 9,90 t/ha karena
tingkat serangan berkisar 18,31%-25,40%.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
 Kombinasi perlakuan P3: 10 t Pukan/ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 7.500 l
bio urin sapi/ha dengan F2 (fungisida larutan susu) dan F1 (fungisida kimia)
memberikan komponen hasil dan hasil tertinggi.
 Penggunaan fungisida kimia (F1) memberikan persentase serangan penyakit akibat
jamur terendah yaitu 18,31%, larutan susu 19,11% dan larutan minyak memasak
dan kuning telur 25,40%.
 Kombinasi perlakuan P3: 10 t Pukan/ha + 300 kg ZA/ha + 100 kg NPK/ha + 7.500 l
bio urin sapi/ha dengan F2 (fungisida larutan susu) dan F1 (fungisida kimia)
memberikan keuntungan tertinggi yaitu Rp 20.160.000 dan Rp 19.528.750 dengan
B/C ratio 1,14 dan 1,11.
Saran
Untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan usahatani bawang merah off
season disarankan menggunakan kombinasi pemupukan Pukan 10 t/ha + 300 kg ZA/ha
+ 100 kg NPK/ha + 7.500 l bio urin sapi/ha dengan penggunaan fungisida larutan susu.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Streptomyces sp. Dalam
menghambat pertumbuhan dan perkembangan jamur Sclerotium rolfsii. Penelitian ini
dilaksanakan di Laboratorim Mikrobiologi dan Rumah Kaca Fakultas Pertanian
Universitas Mataram dengan metode eksperimental. Pada percobaan in-vitro, 5 isolat
Streptomyces sp. (isolate Gi, IMi, BSi, Sh dan BSc) diuji efektifitasnya dalam
menghambat pertumbuhan jamur S. rolfsii pada media YMA dalam cawan petri. Zona
hambatan pertumbuhan S. rolfsii diukur 3 hari setelah inokulasi. Isolat Gi menunjukkan
daya hambat tertinggi (43.33%) dan isolat Gi digunakan pada percobaan in-vivo.
Percobaan in-vivo ditata dengan rancangan acak lengkap dengan perlakuan inokulasi
Streptomyces sp. di media tanam pada saat tanam, 7 hari setelah tanam, 14 hari setalah
tanam, dan perlakuan perendaman benih dengan Streptomyces sp. 10 menit, 20 menit
dan 30 menit. Kontrol positif dan kontrol negatif disiapkan. Masing-masing perlakuan
diulang sebanyak 5 kali sehingga diperoleh 40 unit percobaan. Pada percobaan in-vivo
perlakuan Streptomyces sp. isolat Gi tidak mampu menekan masa inkubasi tetapi
mampu menekan insiden penyakit rebah-semai oleh Sclerotium rolfsii.
Kata kunci: Rebah-semai, Sclerotium rolfsii, , Streptomyces sp.
ABSTRACT
This research aimed at knowing the ability of Streptomyces sp. to inhibit the growth and
development of fungus Sclerotium rolfsii. This research was conducted in the
Laboratory of Microbiology and Greenhouse Faculty of Agriculture, Mataram
University with experimental methods. In in-vitro experiments, five isolates of
Streptomyces sp. (Isolates Gi, Imi, BSi, Sh and BSc) were tested their effectiveness in
inhibiting the growth of fungus S. rolfsii on YMAmedium in Petri dishes. Inhibition zone
of S. rolfsii growth was measured 3 days after inoculation. Isolate Gi showed the
highest (43.33%) so that it was used in in-vivo experiment. The experiment was
Completely Randomazed Designed with 6 treatments, inoculation of Streptomyces sp. at
planting time, 7 days, 14 days after planting, seeds soaking treatment in Streptomyces
sp. suspension for 10, 20 and 30 minutes. Positive and negative controls were provided.
Each treatment was repeated 5 times resulting in 40 experimental units. Result showed
that although isolate Gi of Streptomyces sp. was eneble to suppress incubation periode,
but it was capable suppressing incident of dumping-off disease caused by S. rolfsii.
Keywords: Damping-off, Sclerotium rolfsii, Streptomyces sp.
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Kacang tanah (Arachis hypogaea L.) merupakan komoditas penting setelah
kedelai. Namun demikian, produksi kacang tanah Indonesia mengalami penurunan yaitu
dari 777 ribu ton pada tahun 2009 menjadi 701 ribu ton pada tahun 2013 (Badan Pusat
Statistik, 2014). Di NTB produksi kacang tanah pada tahun 2014 mengalami penurunan
sebesar 18,16 %, yaitu dari 41.889 ton biji kering pada tahun 2013 menjadi 34.284 ton
biji kering pada tahun 2014
(BPS Provinsi NTB, 2015).
Diantara penyebab turunnya produksi kacang tanah yaitu gangguan gulma, hama
dan penyakit seperti nematoda, bakteri maupun jamur mempunyai dampak yang
signifikan. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh jamur yang umum menyerang
tanaman kacang tanah adalah penyakit rebah-semai yang disebabkan oleh jamur
Sclerotium rolfsii. Jamur tersebut biasanya menyerang pada musim hujan atau pada
lahan yang drainasenya buruk. Tanaman yang terserang oleh jamur S. rolfsii pertama
kali menunjukkan gejala daun menguning dan layu, selanjutnya tanaman akan
mengalami pembusukan. Tanda yang mudah dikenali dari penyakit ini adalah terdapat
miselia jamur yang berwarna putih seperti bulu pada permukaan pangkal batang yang
sakit atau dipermukaan tanah disekitarnya (Semangun, 1988).
Penyakit rebah-semai umumnya dapat dikendalikan dengan menggunakan
fungisida sintetis. Namun karena dampak negatif pada lingkungan maka dicoba
alternatif lainnya dengan menggunakan mikroba antagonis. Penggunaan
mikroorganisme antagonis merupakan salah satu alternatif yang menjanjikan. Mikroba
antagonis dapat berupa jamur maupun bakteri. Salah satu bakteri yang bersifat
antagonis yang berpotensi sebagai agen pengendali hayati yaitu Streptomyces sp.
Streptomyces sp. mampu menghasilkan antibiotik maupun enzim hidrolitik
ekstraselular (enzim khitinase dan β 1,3 glukanase ). Kopperl et al. (2001) menjelaskan
bahwa Streptomyces sp. merupakan bakteri penghasil antibiotik yang umum terdapat di
tanah dan dapat digunakan sebagai pengendali beberapa patogen tanaman seperti
Fusarium, Phytium, Colletotrichum dan Rhizoctonia. Oleh sebab itu, Streptomyces sp.
berpeluang untuk digunakan sebagai agen hayati dalam mengendalikan mikroba
penyebab penyakit rebah-semai pada tanaman kacang tanah. Berdasarkan uraian di atas
maka telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan
Streptomyces sp. dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan jamur S. rolfsii.
BAHAN DAN METODE
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimental dengan
percobaan di Laboratorium dan Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan Januari sampai bulan Juni 2016. Pada
percobaan in-vitro,5 isolat Streptomyces sp. (isolat Gi, IMi, BSi, Sh, dan BSc) diuji
efektifitasnya pada penghambatan pertumbuhan jamur Sclerotium rolfsii dan satu
perlakuan tanpa Streptomyces sp. sebagai kontrol. Masing-masing perlakuan diulang 5
kali sehingga terdapat 30 cawan Petri. Pengamatan daya hambat dilakukan dengan
mengukur jari-jari koloni jamur S. rolfsii pada hari ke 3 setelah pengujian. Hasil terbaik
dari percobaan in-vitro digunakan untuk percobaan in - vivo. Persentase daya hambat
Streptomyces sp. terhadap S. rolfsii dihitung dengan rumus:

X=

x 100%

Keterangan:
X = daya hambat
r1= jari-jari koloni jamur yang tidak terhambat
r2= jari-jari koloni jamur yang terhambat
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Percobaan in-vivo dilakukan dirumah kaca dengan 8 perlakuan. Perlakuan
dirumah kaca yaitu: Kontrol positif (Streptomyces) (KP), Kontrol Negatif (S. rolfsii)
(KN), Inokulasi Streptomyces sp. pada saat tanam (S1). Inokulasi Streptomyces sp. 7
hari setelah tanam (S2). Inokulasi Streptomyces sp. 14 hari setalah tanam (S3),
perendaman benih dengan Streptomyces sp. 10 menit (S4), 20 menit (S5), 30 menit
(S6). Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali sehingga diperoleh 40 unit
percobaan. Tanaman kacang tanah ditanam pada polibag berukuran 35 cm yang diisi
dengan tanah yang sebelumnya telah disolarisasi. Tanaman kacang tanah ditanami 5
benih dengan kedalaman ± 3 cm. inokulasi S. rolfsii dilakukan dengan cara meletakkan
3 lempengan miselia jamur berdiameter 8 mm disekitar pangkal batang dengan
kedalaman ± 5 cm pada saat tanaman berumur 7 hari. Parameter yang diamati adalah
masa inkubasi penyakit dan persentase insiden penyakit. Pengamatan masa inkubasi
dilakukan sehari setelah inokulasi patogen sampai timbul gejala pertama. Masa inkubasi
dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Z = Jumlah tanaman terinfeksi pada hari keM=
Y = Hari terinfeksi
X = Jumlah tanaman yang terinfeksi
Pengamatan insiden penyakit dilakukan pada akhir pengamatan yaitu dengan
menghitung jumlah tanaman yang terinfeksi dan jumlah tanaman yang sehat. Insiden
penyakit dihitung dengan rumus sebagai berikut:

IP =

IP = Insiden Penyakit
a =Jumlah tanaman sakit bergejala layu yang di amati
pada tiap polibag
b =Jumlah tanaman sehat yang diamati pada tiap
polibag

Pengamatan dihentikan pada saat tanaman berumur 30 Hari Setelah Tanam
(HST). Data hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan analisis keragaman dan
dimana perlu diuji lanjut dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil percobaan in-vivo menunjukkan bahwa Streptomyces sp. isolat Gi, IMi,
BSi dan Sh mampu menghambat pertumbuhan patogen sehingga berpotensi sebagai
antagonis pathogen (Gambar. 1). Kemampuan Streptomyces sp. dalam menghambat
pertumbuhan patogen diduga karena adanya produksi antibiotik serta enzim yang dapat
mendegradasi kitin. Menurut Raharini et al. (2012) Streptomyces sp. mampu
menghasilkan metabolit sekunder, yang selanjutnya metabolit sekunder menghasilkan
antibiotik yang dapat digunakan dalam penghambatan suatu patogen. Sebelumnya
Yurnaliza et al (2011) melaporkan bahwa isolat Streptomyces sp. besifat anti jamur dan
mampu melisis dinding sel dari potongan miselium jamur Fusarium oxysporum.
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Gi Vs S. rolfsii

IMi Vs S. rolfsii

Bsi Vs S. rolfsii

Sh Vs S. rolfsii

BSc Vs S. rolfsii

S. rolfsii

Gambar 1. Zona hambatan isolat Streptomyces sp. terhadap Sclerotium rolfsii
Tabel 1. Daya Hambat Beberapa Isolat Streptomyces sp. Terhadap Pertumbuhan
Sclerotium rolfsii Pada Uji Antagonis (Uji in-vitro)
No
Isolat
Daya Hambat (%)
1.
Gi
43.33 a
2.
Imi
22.00 b
3.
Bsi
22.00 b
4.
Sh
21.33 b
5.
BSc
0.0 0 c
BNJ 5%
6.481
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan berbeda
nyata.
Streptomyces sp. isolat Gi memiliki daya hambat paling tinggi sebesar 43.33%
di bandingkan dengan isolat IMi, BSi, Sh, maupun BSc (Tabel 1.). Besarnya zona
hambatan yang terbentuk pada uji antagonis isolat Gi dengan S. rolfsii diduga
disebabkan oleh antibiotik dan enzim hidrolitik yang dihasilkan Streptomyces sp. isolat
Gi berbeda, sehingga isolat Gi lebih mampu berkompetisi dengan patogen dibanding
dengan isolat lainnya sehingga isolat Gi digunakan pada uji in-vivo.
Berdasarkan hasil pengamatan uji in-vivo masa inkubasi penyakit berbeda pada
masing-masing perlakuan (Tabel 2.). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian
Streptomyces sp. dengan perlakuan yang berbeda-beda tidak memberikan pengaruh
terhadap waktu infeksi penyakit. Perbedaan masa inkubasi pada masing-masing
perlakuan diduga karena inokulum yang digunakan tidak seragam patogenisitasnya.
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Tabel 2. Masa Inkubasi dan Insiden Penyakit Sclerotium rolfsii pada tanaman dengan
berbagai perlakuan.
No
Perlakuan
Masa Inkubasi (Hari)
Insiden Penyakit (%)
1
KP
0
0.0 b
2
KN
11,8
60.0 a
3
S1
6,5
32.0 ab
4
S2
8,6
32.0 ab
5
S3
10
24.0 ab
6
S4
17
8.0 b
7
S5
12,5
8.0 b
8
S6
10,8
24.0 ab
BNJ 5%
19.36
Keterangan : Kp= Streptomyces sp.,KN= Sclerotium rolfsii, S1= perlakuan media tanam
dengan Streptomyces sp. saat tanam, S2= perlakuan media tanam dengan
Streptomyces sp. 7 hari setelah tanam, S3= perlakuan media tanam dengan
Streptomyces sp. 14 hari setelah tanam, S4= perendaman benih dengan
Streptomyces sp. 10 menit, S5= perendaman benih dengan Streptomyces sp.
20 menit, S6= perendaman benih dengan Streptomyces sp. 30 menit.
Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan berbeda
nyata.
Pada perlakuan kontrol (tanpa Streptomyces sp.) insiden penyakit rebah semai
paling tinggi yaitu 60%. Sedangkan pada perlakuan Streptomyces sp. dengan cara
perendaman benih 10 dan 20 menit menyebabkan insiden penyakit paling rendah S.
rolfsii yaitu 8%. Diduga, dengan perlakuan perendaman benih terjadi kontak langsung
antara Streptomyces sp. dengan tanaman saat berkecambah, Streptomyces sp. masuk ke
dalam jaringan tanaman dan tumbuh bersama tanaman, sehingga mampu mencegah
terjadinya infeksi patogen. Insiden penyakit pada masing-masing perlakuan
Streptomyces sp. sebesar 8%, 24% dan 32% berarti bahwa 92%, 76% dan 68% dari
populasi tanaman tidak terinfeksi yang kemungkinan besar terproteksi oleh
Streptomyces sp. yang diperlakukan. Baker (1987) menjelaskan bahwa pengendalian
dengan Streptomyces sp. berlangsung dengan mekanisme penghasilan antibiotik,
penghasilan enzim yang dapat mendegradasi kitin, kompetisi dan kolonisasi daerah
rizosfer dari tanaman. Menurut Gohel et al. (2006), mikroorganisme dengan
kemampuan kitinolitik diyakini mampu berperan mengendalikan serangan jamur
perusak tanaman dengan menjadikan kitin sebagai sumber karbon dan nitrogen. Diduga,
bahwa efektifitas penekanan S. rolfsii oleh Streptomyces sp. pada penelitian ini
disebabkan oleh salah satu atau semua mekanisme yang pernah dilaporkan tersebut.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:
1. Pada percobaan in-vitro isolat Gi, IMi, BSi, dan Sh mampu menghambat
pertumbuhan Sclerotium rolfsii.
2. Streptomyces sp. isolat Gi memiliki daya hambat paling tinggi terhadap
pertumbuhan Sclerotium rolfsii sebesar 43.33%.
3. Perlakuan Streptomyces sp. isolat Gi pada uji in-vivo tidak berpengaruh terhadap
masa inkubasi penyakit rebah-semai oleh Sclerotium rolfsii tetapi mampu
menekan insiden penyakit rebah-semai oleh Sclerotium rolfsii.
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Saran
1. Diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap pengendalian penyakit rebah-semai
dengan pemanfaatan Streptomyces sp. dengan perlakuan perendaman benih dan
perlakuan media tanam.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait kestabilan Streptomyces sp. isolat
Gi terhadap pengendalian penyakit rebah-semai oleh Sclerotium rolfsii.
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KERAGAAN PERTUMBUHAN DAN HASIL BEBERAPA VARIETAS
UNGGUL BARU (VUB) INPARI DI LAHAN SAWAH DATARAN RENDAH
BERIKLIM KERING DI BALI
(THE PERFOTMANCE OF GROWTH AND YIELD OF SOME HIGH
YIELDING (VUB) INPARI IN LOW LAND RICE FIELD PLAIN DRY CLIMATES
IN BALI)
Ida Bagus Aribawa dan SAN. Aryawati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Denpasar Bali
E-mail: idabagusaribawa@yahoo.co.id
ABSTRAK
Ketersediaan dan keragaman sumberdaya genetik merupakan faktor penting dalam
perakitan varietas unggul dengan sifat-sifat yang diinginkan. Lahan sawah dataran
rendah beriklim kering sebarannya cukup luas di Pulau Bali, dan umumnya terdapat di
wilayah utara dan timur Pulau Bali, diantaranya terdapat di Kabupaten Buleleng dan
Kabupaten Karangasem. Badan Litbang Pertanian telah melepas puluhan sumberdaya
genetik varietas unggul baru (VUB) Inpari (inhibrida padi irigasi) yang beberapa
diantaranya diharapkan cocok dan disukai petani di beberapa agroekosistem lahan
sawah diantaranya adalah lahan sawah dataran rendah beriklim kering di Bali.
Pengkajian yang bertujuan untuk mengetahui keragaan pertumbuhan dan hasil beberapa
varietas unggul baru (VUB) Inpari telah dlakukan di lahan sawah dataran rendah
beriklim kering di subak Pempatan, Desa Loka Sari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten
Karangasem pada MT. II (MK-1) bulan Juni 2014. Kajian menggunakan rancangan
acak kelompok (RAK) empat perlakuan di ulang 4 (empat) kali. Perlakuan yang dikaji
adalah tiga VUB Inpari, yaitu Inpari 6, Inpari 19, Inpari 24 dan VUB Ciherang sebagai
varietas pembanding. Parameter tanaman yang diamati diantaranya adalah : tinggi
tanaman menjelang panen, jumlah malai, jumlah gabah isi dan hampa per malai, potensi
hasih gabah kering panen (GKP/ha). Hasil analisis statistik menujukkan perlakuan
berpengaruh nyata terhadap semua parameter tanaman yang diamati. Hal ini
dimungkikan karena perbedaan genetik masing-masing sumberdaya genetik dalam
memanfaatkan lingkungan. Hasil gabah tertinggi dihasilkan oleh VUB Inpari 6, yaitu
10,00 ton GKP/ha, meningkat sebesar 32,00 % bila dibandingkan VUB pembanding,
yaitu varietas unggul Ciherang.
Kata kunci : lahan sawah, pertumbuhan dan hasil, VUB Inpari.
ABSTRACT
The availability and diversity of genetic resources is an important factor in the
assembly of high-yielding varieties with desired traits. Lowland wetland dry climates
spreading widely in the island of Bali, and is generally found in the north and east of
the island of Bali, which there are in Buleleng and Karangasem. Agricultural Research
Agency has released dozens of new varieties of genetic resources (VUB) Inpari
(inhibrida irrigated rice), some of which are expected to match and favored by farmers
in some agro-ecosystem of wetland of which is wetland lowland dry climate in Bali. The
assessment aims to determine growth and yield performance of several new varieties
(VUB) Inpari has dlakukan lowland lowland dry climates in Subak Pempatan, Loka
Sari village, district of Sidemen, Karangasem on MT. II (MK-1) in June 2014. The study
used a randomized block design (RAK) four treatments in the 4 (four) times. The
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treatments studied were three VUB Inpari, Inpari 6, Inpari 19, 24 and VUB Inpari
Ciherang as varieties. Parameter plants observed are: high crop before harvest, the
number of panicles, number of grains per panicle fill and empty, the potential has yet
dry grain harvest (GKP / ha). Statistical analysis showed significant treatment plant on
all parameters observed. These things are possible because of genetic differences in
individual genetic resources in the use environment. The highest grain yield produced
by VUB Inpari 6, ie 10,00 ton GKP / ha, an increase of 32.00% when compared VUB
comparison, ie varieties Ciherang.
Key words: wetland, growth and yield, VUB Inpari.
LATAR BELAKANG
Kegiatan pemuliaan untuk mendapatkan sumberdaya genetik baru tanaman padi
atau tanaman lainnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan utama, yaitu (1)
perakitan keragaan genetik sifat-sifat yang diinginkan, (2) evaluasi serta identifikasi
sumberdaya genetik untuk dijadikan varietas unggul baru. Varietas berdaya hasil tinggi,
berumur ultra genjah, genjah sampai sedang, tahan terhadap hama dan penyakit utama
serta stabil terhadap keragaman kondisi lingkungan merupakan sasaran yang ingin
dicapai oleh pemulia tanaman padi (Tirtowijoyo, 1988).
Keunggulan suatu varietas padi tertentu terhadap varietas tanaman padi lainnya
atau varietas pembanding umumnya didasarkan atas konsisten tidaknya penampilan
varietas tersebut di suatu lokasi pada musim tanam yang berbeda. Cara yang mudah dan
murah untuk mengevaluasi varietas-varietas tersebut ádalah dengan mengevaluasi
tersebut di lingkungan tumbuh dimana varietas tersebut akan diusahakan.
Sampai saat ini beberapa jenis tanaman padi yang masih berupa galur harapan
yang di uji multi lokasikan di Bali telah dilepas menjadi varietas unggul baru (VUB)
padi nasional maupun spesifik lokasi. Sementara itu, Kementerian Pertanian hingga saat
ini telah melepas lebih dari 233 varietas unggul yang terdiri atas 144 varietas unggul
padi diantaranya padi sawah inhibrida. Sebagian besar dari varietas unggul tersebut
dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian (Sembiring, 2010). Ishak et al. (2007)
menyebutkan pada tahun 2006 hampir seluruh areal pertanaman padi (96,2 %) di sentra
produksi telah ditanami varietas unggul baru (VUB) dan 8 varietas diantaranya lebih
dominan pengembangannya dengan luas tanam lebih dari 10.000 hektar. Dari 8 VUB
tersebut VUB Ciherang menggeser dominasi VUB IR 64 yang telah ditanam petani
secara luas pada 5-10 tahun terakhir. Walaupun varietas unggul baru telah banyak
dilepas, pada kenyataannya varietas unggul baru yang ditanam petani masih sangat
terbatas.
Penggunaan varietas unggul Ciherang sejak dilepas tahun 2000 masih
mendominasi areal pertanaman padi di Bali, karena daya hasilnya tinggi, rasa nasi enak,
kualitas beras baik dan harganya tinggi. Hasil survey yang dilakukan oleh BPSB Bali
pada MT 2014, menunjukkan VUB Ciherang luas penyebarannya di Kabupaten
Tabanan (51,24 %), diikuti VUB Cigeulis (28,93 %) dan VUB IR64 (4,16 %).
Penggunaan varietas secara terus menerus dari musim ke musim dalam satu hamparan
akan berdampak negatif yaitu produktivitas padi cenderung menurun. Oleh karena itu,
perlu dilakukan pergiliran varietas dengan penggunaan varietas unggul baru lainnya.
Upaya perakitan varietas unggul baru yang memiliki karakter yang lebih unggul
dari varietas unggul Ciherang, terutama ketahanannya terhadap hama dan penyakit terus
dilakukan pemerintah. Akhir-akhir ini pemerintah telah melepas varietas unggul baru
yang diberi nama Inpari (inhibrida padi irigasi). Salah satu varietas unggul baru Inpari
yang pernah berkembang secara luas di Bali adalah varietas unggul baru Inpari 13.
Selain itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian juga telah melepas
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varietas unggul baru Inpari lainnya, seperti Inpari 19, Inpari 24 dan Inpari dengan
nomor di atasnya.
Salah satu sentra produksi padi lahan sawah dataran rendah iklim kering di Bali
adalah subak Pempatan, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Luas panen padi
di kecamatan ini adalah 1.418 hektar, dengan produksi gabah 9786,8 ton dengan ratarata produktivitas melebihi rata-rata produktivitas padi Ciherang di tingkat petani, yaitu
6,90 ton GKP/Ha (Kecamatan Sidemem Angka, 2016). Kecamatan Sidemen berada
ketinggian < 500 meter di atas permukaan laut, dengan hari hujan 94 hari dan jumlah
curah hujan 1.498 mm per tahun, dan sesuai dengan kriteria Oldeman termasuk tipe
iklim C (Karangasem dalam Angka, 2016; Anon, 2015). Produktivitas padi yang
dihasilkan di lahan sawah di lahan sawah subak ini masih lebih rendah dari potensi hasil
varietas unggul Ciherang, yaitu 8,50 ton/ha (Badan Litbang Pertanian, 2012).
Tampilan suatu varietas umumnya beragam bila diuji pada lingkungan yang
berbeda. Perbedaan tampilan suatu varietas di beberapa lingkungan yang berbeda
disebabkan oleh adanya interaksi genotipe dengan lingkungan. Interaksi genotipe dan
lingkungan menjadi hal penting, sebab terjadinya interaksi genotipe dengan lingkungan
menyebabkan terjadinya perbedaan respon tanaman pada beberapa kondisi lingkungan
(Eberhat dan Russel, 1966 dalam Ishaq et al., 211). Hasil kajian beberapa VUB Inpari
di beberapa agroekosistem di Bali, menunjukkan gabah kering panen tertinggi
dihasilkan oleh VUB Inpari 15, yaitu 9,36 ton GKP/ha. Sedangkan untuk
agroekosistem, hasil padi tertinggi terlihat pada agroekosistem dataran médium iklim
basah, di Bangli, yaitu 9,02 ton GKP/ha (Aribawa et al., 2013).
Untuk mengenalkan VUB Inpari yang telah dilepas seperti VUB Inpari 6, 19,
dan Inpari 24 perlu dilakukan pengujian untuk melihat adaptasinya di sentra produksi
padi yang dilakukan secara partisipatif bersama-sama dengan petani. Kurangnya
pengujian dan demonstrasi yang dilakukan secara partisipatif menjadi penghambat
adopsi VUB oleh petani, sehingga VUB yang telah dilepas tidak menyebar di petani.
Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui daya adaptasi dari varietas unggul baru
(VUB) Inpari 6, 19 dan 24 di subak sentra produksi padi di lahan sawah dataran rendah
beriklim kering di Kabupaten Karangasem, Bali.
BAHAN DAN METODE
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam kajian ini adalah pupuk anorganik dan pupuk
organik, seperti pupuk urea, phonska, pukan sapi dan bahan lainnya. Selain itu
digunakan varietas unggul baru (VUB) Inpari 6, 19, dan Inpari 24 dan VUB Ciherang
sebagai pembanding yang diperoleh dari Balai Besar Penelitian Padi (BB Padi).
Sedangkan alat yang digunakan adalah alat untuk bercocok tanam, meteran, timbangan
dan alat-alat yang lainnya.
Rancangan Percobaan
Kajian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan empat
perlakuan diulang empat kali. Sebagai perlakuan adalah : (1) varietas unggul baru
(VUB) Inpari 6, (2) VUB Inpari 19, (3) VUB Inpari 24 , dan (4) VUB Ciherang sebagai
pembanding. Luas petak yang digunakan disesuaikan dengan luas petak alami petani,
dimana petani kooperator (8 orang) digunakan sebagai ulangan.
Lokasi dan Waktu Kajian
Kajian dilakukan di lahan sawah di Subak Pempatan, Desa Loka Sari,
Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali pada MT. 2014. Subak Pempatan,
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Desa Loka Sari merupakan salah satu sentra penghasil padi di Kabupaten Karangasem,
terletak < 400 m dpl, dan beriklim kering Tipe C (Anon, 2015).
Pendekatan
Kajian ini, menggunakan pendekatan PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu).
Adapun komponen PTT yang digunakan dalam kegiatan ini diantaranya tertera pada
Tabel 1.
Pengumpulan dan Analisis Data
Parameter tanaman padi yang diamati : tinggi tanaman, jumlah anakan
produktif, jumlah gabah isi dan hampa per malai, dan hasil gabah kering panen (GKP)
per hektar. Data yang dikumpulkan dianalisis secara sidik ragam. Uji rata-rata
pengaruh perlakuan dilakukan dengan uji BNT pada taraf 5 % (Gomez dan Gomez,
1984)
Tabel 1. Teknologi budidaya padi model PTT yang digunakan di lapangan.
No. Perlakuan
Komponen Teknologi PTT
1.
Varietas
Varietas unggul baru (VUB) Ciherang
2.
Tanam bibit
15 HSS.
3.
Jumlah bibit/lubang
1-3 bibit untuk tanam pindah
4.
Dosis pupuk anjuran
Rekomendasi Katam (150 kg urea ha-1 dan 200 kg
Phonska ha-1) dan 2,0 ton pupuk organik ha-1.
5.
Pengendalian
Prinsip PHT
hama/penyakit
6.
Pengairan
Pengairan berselang
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis statistik terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan produktif (malai)
dan panjang malai disajikan pada Tabel 2. Hasil analisis statistik terhadap tinggi
tanaman menunjukkan perlakuan dalam hal ini perbedaan varietas menunjukkan
pengaruh nyata. Tinggi tanaman tertinggi dihasilkan oleh VUB Inpari 24 dan berbeda
nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya kecuali VUB Inpari 6. Demikian
juga halnya dengan variabel jumlah malai, perlakuan menunjukkan pengaruh yang
nyata. Jumlah malai terbanyak dihasilkan oleh varietas pembanding, yaitu Ciherang
dan berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya, kecuali VUB Inpari 24.
Sedangkan untuk panjang malai menujukkan perlakuan berpengaruh nyata. Panjang
malai terpanjang dihasilkan oleh perlakuan Inpari 24 dan berbeda nyata hanya dengan
perlakuan varietas pembanding.
Untuk jumlah gabah isi per malai terlihat perlakuan menunjukkan pengaruh
yang nyata. Jumlah gabah isi per malai terbanyak dihasilkan oleh VUB Inpari 19 dan
berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya, kecuali perlakuan VUB
Inpari 20. Sedangkan jumlah gabah terrendah dihasilkan oleh VUB Inpari 16.
Hasil analisis statistik terhadap jumlah gabah isi, hampa dan potensi produksi
padi disajikan pada Tabel 3. Pada Tabel 3, terlihat perlakuan berpengaruh nyata
terhadap jumlah gabah isi per malai. Jumlah gabah isi per malai terbanyak dihasilkan
oleh VUB Inpari 6 dan berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
Demikian juga halnya dengan jumlah gabah hampa, jumlah gabah hampa terbanyak
dihasilkan oleh VUB Inpari 6 juga dan berbeda nyata bila dibandingkan dengan
perlakuan lainnya. Sedangkan untuk potensi produksi padi, perlakuan menunjukkan
pengaruh yang nyata. Potensi produksi tertinggi dihasilkan oleh VUB Inpari 6 dan
hanya berbeda nyata bila dibandingkan dengan varietas pembanding Ciherang.
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Tabel 2. Keragaan tinggi tanaman, jumlah anakan dan panjang malai beberapa VUB
Inpari di lahan sawah dataran rendah iklim kering di Kabupaten Karangasem,
Bali MT. 2014
Varietas
Tinggi tanaman (cm)
Jumlah malai
Panjang malai (cm)
(batang/rumpun)
Inpari 6
103,16b
12,60b
23,40ab
Inpari 19
97,70a
10,60a
23,70ab
Inpari 24
104,28b
16,40c
24,15b
Ciherang
96,65a
17,80c
22,40a
BNT 5 %
5,00
1,50
1,50
Keterangan : angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama
tidak berbeda nyata pada taraf uji BNT 5 %
Tabel 3. Keragaan jumlah gabah isi dan hampa per malai serta potensi hasil beberapa
VUB Inpari di lahan sawah dataran rendah iklim kering di Kabupaten
Karangasem, Bali MT. 2014.
Varietas
Jumlah gabah isi per
Jumlah gabah
Potensi produksi
malai
hampa per malai
(ton GKP/ha)
Inpari 6
134,60d
69,10c
10,00b
Inpari 19
127,80c
35,60b
9,79b
Inpari 24
115,80b
16,20a
9,42b
Ciherang
108,40a
17,60a
6,80a
BNT 5 %
5,50
2,00
1,00
Keterangan : angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama
tidak berbeda nyata pada taraf uji BNT 5 %.
Menurut Rubiyo et al., (2005) tinggi tanaman belum bisa menjadi indikasi akan
tinggi pula tingkat produksinya. Faktor lingkungan biofisik memungkinkan
pertumbuhan yang berbeda antar perlakuan. Pertumbuhan tanaman yang tinggi belum
menjamin produktivitas tanaman juga tinggi. Sebaliknya Yosida (1981) menyatakan
pertumbuhan tanaman yang tinggi mempunyai pengaruh yang besar terhadap hubungan
antara panjang malai dengan hasil. Tanaman yang tumbuh baik, mampu menyerap hara
dalam jumlah banyak. Ketersediaan hara dalam tanah berpengaruh terhadap aktivitas
tanaman termasuk aktivitas fotosintesis, sehingga dengan demikian tanaman dapat
meningkatkan pertumbuhan dan komponen hasil tanaman. Umumnya terdapat korelasi
yang positif antara jumlah malai yang terbentuk dengan jumlah anakan. Dimana
semakin banyak jumlah anakan yang terbentuk, semakin banyak jumlah malai yang
dihasilkan dan diharapkan semakin tinggi produktivitas tanaman padi. Perbedaan masa
pertumbuhan total dalam hal ini jumlah anakan padi yang terjadi pada fase vegetatif
lebih dipengaruhi oleh sifat genetik tanaman atau tergantung pada sensitivitas dari
varietas dan galur harapan yang dibudidayakan terhadap lingkungan (Guswara dan
Yamin, 2008). Jumlah anakan varietas pembanding lebih rendah dari deskripsi varietas
yang bersangkutan dimana varietas Ciherang jumlah anakannya sekitar 17,80 batang per
rumpun (Anon, 2009; Anon, 2010). Secara umum dapat dikemukakan komponen
pertumbuhan dari VUB yang dikaji dan varietas pembanding menunjukkan data yang
bervariasi. Hal ini menunjukka variasi dari sifat genetis masing-masing varietas dalam
berinteraksi dengan lingkungan dimana varietas tersebut dibudidayakan. Hal yang sama
juga dikemukakan oleh Aribawa et al. (2013) yang mendapatkan komponen
pertumbuhan dari beberapa varietas yang dikaji dengan varietas pembanding yang sama
di Subak Gede, Tabanan Bali menunjukkan data yang bervariasi juga.
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Jumlah gabah isi per malai merupakan salah satu komponen hasil yang
menentukan tingkat produktivitas suatu varietas atau galur harapan padi. Hasil analisis
korelasi umumya menunjukkan adanya korelasi yang positif antara jumlah gabah isi per
malai dengan tingkat hasil gabah kering giling yang diperoleh (Kamandalu dan
Suastika, 2007). Dari data di atas pada Tabel 3, terlihat jumlah gabah isi terbanyak
dihasilkan oleh VUB Inpari 6, demikian juga halnya dengan jumlah gabah hampa per
malai, jumlah gabah hampa terbanyak dihasilkan oleh VUB Inpari 6 juga. Untuk
potensi hasil tertinggi dalam bentuk gabah kering panen per hektar yang tertinggi
dihasilkan oleh VUB Inpari 6, yaitu 10,00 ton GKP/Ha. Tingginya potensi hasil VUB
Inpari 6 di atas, didukung komponen pertumbuhan dan komponen hasil seperti jumlah
anakan produktif, jumlah gabah isi per malai yang lebih baik dan lebih tinggi bila
dibandingkan dengan VUB Inpari lainnya dan VUB pembanding.
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil kajian yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan
diantaranya :
• Perlakuan yang dicoba berpengaruh nyata terhadap seluruh parameter tanaman
yang diamati.
• Hasil padi tertinggi dihasilkan oleh VUB Inpari 6, yaitu 10,00 ton GKP/ha.
• Terdapat dua VUB Inpari, yaitu Inpari 19 dan Inpari 24 yang produktivitasnya
melebihi varietas yang umumnya ditanam petani, yaitu varietas Ciherang
• Untuk melihat kestabilan VUB Inpari ini, maka perlu dilakukan uji adaptasi
lanjutan pada musim tanam yang berbeda pada agroekosistem yang sama atau
agrosistem-agroekosistem lainnya.
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Fenologi Pembungaan Jarak Pagar (Jatropha curcas L.) Genotipe Unggul
Nusa Tenggara Barat Pada Kondisi Agroklimat di Lombok Utara
Bambang Budi Santoso* dan IGM Arya Parwata** Pusat Kajian Pertanian Energi Energy Farming Centre, Fakultas Pertanian UNRAM, NTB, INDONESIA
*bambang.bs@unram.ac.id **aryapar@yahoo.com.au

ABSTRAK
Pembungaan merupakan tahapan penting di dalam memproduksi biji pada budidaya
tanamanjarak pagar. Pengamatan secara langsung dilakukan terhadap inisiasi tunas,
inisiasi bunga, dan mekarnya bunga jantan dan betina pada 50 infloresen (malai bunga)
pada tanamannya yang telah ditandai (3-5 infloresen per pohon) pada siklus produksi
musim hujan (Januari-Mei 2015). Sebanyak 50 infloresen lainnya dibawa ke
laboratorium untuk mengamati morfologi bunga, penghitungan jumlah bunga, dan
karakterisasi bunga. Sejumlah 20 infloresen pada tanaman lainnya ditandai untuk
diamati anther dehiscence and stigma receptivity secara visual menggunakan lensa
tangan pada interval setiap jam mulai dari pukul 06.00. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa, tidak ada beda nyata pada sebagian besar variable pembungaan di antara dua
genotype unggul NTB (IP-1 NTB dan IP-2 NTB). Tipe bunga berumah satu, bunga
jantan dan betina ditemukan secara terpisah pada infloresen yang sama. Bunga jantan
berkembang lebih awal daripada bunga betina. Bunga jantan mekar sekitar 20-23 hari
dari sejak terbentuk dan bunga betina sekitar 22-25 hari. Puncak mekar bunga jantan
pada jam 07.00-09.00 jam dan bunga betina jam 08.00-09.00. Keberadaan serbuk sari
terjadi pada jam 07.00-09.00, sedangkan kesiapan putik diserbuki antara jam 08.0011.30. Pola kematangan bunga atau mekar bunga antara bunga jantan dan bunga
betina terjadi pada waktu yang berbeda, sehingga dapat mempengaruhi aliran pollen,
pola perkawinan, tingkat keberhasilan penyerbukan dan kemudian pembentukan biji.
Kata Kunci: anther, infloresen, mekar, pola perkawinan, stigma
ABSTRACK
Flowering is an important step in producing seeds of Jatropha curcas cultivation.
Direct observationsmade to the initiation of flower bud, flower initiation and
flowering of male and female flowers on the50 inflorescense (panicles) at the plants
marked (3-5 inflorescense per tree) during production cycle of the rainy season
(January-May 2015). Others 50 Inflorescenses for laboratory observation of flowers
morphology, counting on flowers number, and flowers characterization. Some of 20
inflorescenses other plants marked for observation of anther dehiscence and stigma
receptivity visually using a hand lens at intervals of every hour from 06.00. The
results showed that, there was no significant difference in most variable flowering
between two superior genotypes NTB (IP-1 and IP-2 NTB NTB). Flower type was
monoecious, male and female flowers are found separately at the same inflorescense.
Male flowers developed earlier than female flowers. Male flowers are blooming
about 20-23 days about 22-25 days for female flowers. Bloom peak of male flowers
at hour of 7:00 to 9:00 a.m. and at hour of 8:00 to 9:00 a.m. for female flowers. The
existence of pollen occurred at hour 07:00 to 09:00 a.m., while the pistils pollinated
readiness between the hours of 8:00 to 11:30 a.m. Maturity pattern of flowers or
flower blooms between male flowers and female flowers occur at different times, so it
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can affect the flow of pollen, pollination patterns, the success of pollination rate, and
then seed formation.
Keywords: anthera, bloom, inflorescense, pollination atterns, stigma.
LATAR BELAKANG
Saat ini, ketidakcukupan sumber daya energi karena permintaan yang tinggi
untuk transportasi dan industri mengarah ke krisis energi global. Tren kenaikan
permintaan energi terus dan diperkirakan akan meningkat 1,5 kali lipat di seluruh
dunia dan hampir dua kali lipat di Asia pada tahun 2035 (Matsuo et al., 2013).
Pada tingkat pemanfaatan bahan bakar fosil seperti sekarang ini, minyak dan gas akan
habis pada 2050 (British Petroleum, 2010). Sumber energi tambahan dan alternatif
merupakan kebutuhan yang mendesak, maka telah membawa para peneliti untuk
menemukan sumber bahan bakar terbarukan terutama berbasis tanaman sebagai
sumber alternatif dalam rangka menghadapi krisis energi. Jatropha curcas L.
dianggap sebagai sumber biodiesel yang paling potensial pada daerah tropik dan
sub-tropik karena toleransi kekeringan dan bukan merupakan minyak pangan.
Saat ini di Indonesia, Jatropha curcas L. merupakan sumber energi yang
menarik sebagai sumber biofuel, dan telah dibudidayakan di seluruh negeri dengan
dukungan dari pemerintah Indonesia. Selain itu juga, tanaman ini mudah
dibudidayakan pada kondisi iklim Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat
(pulau
Lombok dan
Sumbawa). Namun keterbatasan utama
dalam
mengusahakan tanaman ini adalah kurang tersedia varietas unggul yang memiliki
kandungan minyak dan potensi hasil biji tinggi (Surwenshi et al. 2011). Oleh karena
itu, untuk membuat produksi tanaman ini bernilai ekonomi dan berkelanjutan,
perbaikan genetik pada aspek produksi biji dan minyak sangat diperlukan Henning
(2008). Menurut Makkar et al. (1997) bagian penghasil minyak yang paling penting
adalah kernel biji yang mengandung 40-60% (b/b) minyak non-edible. Minyak
setidakknya mengandung 21% asam lemak jenuh dan 79% asam lemak tak jenuh
(Gubitz et al., 1999). Untuk mengkomersilkan jarak pagar, potensi hasil harus
mencapai 4-5 t/ha per tahun (sekitar 2,0 kg/tanaman per panen) (Heller, 1996).
Upaya untuk perbaikan genetik dari Jatropha curcas L., terutama genotipe
Nusa Tenggara Barat, telah dilakukan seleksi massa berulang yang menghasilkan
genotipe unggul yaitu Improved Population (IP-1 dan IP-2 NTB) yang memiliki
potensi hasil lebih tinggi dari populasi genotipe awal (liar). Namun, variasi dalam
jumlah buah yang dipanen per malai antara tanaman dan dalam tanaman masih
ditemukan cukup tinggi. Itu karena fenomena kegagalan penyerbukan atau bunga
gagal menjadi buah dan juga gugurnya buah selama pertumbuhan dan
perkembangannya, dan juga dapat disebabkan oleh kesuburan tanah tidak merata dan
seimbang. Oleh karena itu, fenologi pembungaan tanaman ini harus dipelajari untuk
memperoleh informasi sebagai dasar tindakan budidaya (terutama memperoleh biji)
yang lebih menguntungkan dan pada saat yang sama sebagai dasar untuk
mengembangkan varietas unggul melalui program pemuliaan.
Informasi mengenai waktu rentang berbunga, perilaku fenologi, dan pola
tahapan bunga mekar merupakan prasyarat untuk penanaman (teknik budidaya) dan
strategi pengembangan pemuliaan (Kaur et al. 2011) dan juga untuk peningkatan
terbentuknya buah (fruit set) . Dengan demikian, peningkatan jumlah bunga betina
tampaknya penting untuk peningkatan hasil biji jarak pagar. Studi tentang ekologi
polinasi dan perilaku pembuahan dari Jatropha curcas dilaporkan bersifat berumah
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satu dan protandrous (Raju dan Ezradanam, 2002). Parthiban et al. (2009) melaporkan
bahwa pembungaan Jatropha curcas tergantung pada lokasi dan kondisi iklim. Hal
itu juga menunjukkan bahwa jumlah bunga per tanaman secara signifikan berkorelasi
dengan jumlah buah per tanaman dan juga rasio bunga jantan-betina. Studi
penyerbukan juga menunjukkan bahwa rasio bunga jantan-betina adalah 29:1,
kedua jenis kelamin bunga membuka serentak, sistem seksual bersifat geitonogamy
dan xenogamy dan juga penyerbukan oleh lebah, semut, thrips dan lalat. Artikel ini
menguraikan studi yang bertujuan untuk memahami fenologi pembungaan pada
genotipe populasi unggul (Improved Population) jarak pagar yang tumbuh di Lombok
Utara.
BAHAN DAN METODE
Bahan Tanaman dan Kondisi Lokasi
Penelitian
Tegakan tanaman pada penelitian ini merupakan tanaman Jatropha curcas dari
populasi genotipe unggul (terperbaiki) Nusa Tenggara Barat yaitu IP-1 NTB dan IP-2
NTB masing-masing berumur tiga dan dua tahun yang tumbuh di stasiun penelitian
lapangan di Amor-Amor Desa, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, NTB berada di
8O16'15.02 ''S 116O17'34.02''T elev 120 m. Observasi lapangan selama periode
reproduksi pada musim hujan hingga awal musim kemarau (Januari-Juli 2015).
Tipe tanah Entisol lempung berpasir, terdiri dari pasir (69%), lumpur (25%),
dan tanah liat (5%), dengan 1,8% karbon organik, 0,2% N total, pH 5,9-6,3, dan
kapasitas tukar kation tanah 7,2-10,4 cmol.kg-1. Kondisi iklim selama penelitian, 723
mm curah hujan; 4 bulan hujan; 52 hari hujan; suhu udara minimum 26,1 OC; suhu
udara maksimum 35,7 OC, dan kelembaban relatif 72%.
Pemeliharaan tanaman
Perawatan tanaman dilakukan melalui tindakan budidaya seperti pupuk
diaplikasikan pada saat tanam 5.000 kg/Ha pupuk kandang (2 kg/pohon) dan 25 kg/Ha
Urea (10 g/pohon), 150 kg/Ha SP-36 (60 g/pohon), dan 30 kg/Ha KCl (12
g/pohon). Aplikasi Urea kedua (25 kg/Ha Urea (10 g/pohon) diaplikasikan satu
bulan setelah tanam. Pada usia dua dan tiga tahun, tanaman diberi 25 kg/Ha Urea (10
g/pohon), 150 kg/Ha SP-36 (60 g/pohon), dan 30 kg/Ha KCl (12 g/ pohon).
Penyiangan dilakukan di radius satu meter dari pangkal batang. Tunas-tunas tidak
produktif dipangkas secara teratur setiap dua minggu. Irigasi diterapkan seminggu
sekali hingga satu bulan setelah tanam dan setelah itu, tidak ada irigasi diterapkan,
mengandalkan curah hujan.
Pembungaan dan Biologi serta Perkembangan Bunga
Pengamatan harian dilakukan terhadap inisiasi tunas, inisiasi bunga, mekarnya
bunga jantan dan betina, inisiasi dan perkembangann buah pada 50 infloresen (malai
bunga) pada tanamannya yang telah ditandai (3-5 infloresen per pohon) pada siklus
produksi musim hujan (Januari-Mei 2015). Sebanyak 50 infloresen lainnya dibawa ke
laboratorium untuk mengamati morfologi bunga, penghitungan jumlah bunga, dan
karakterisasi bunga. Sejumlah 20 infloresen pada tanaman lainnya ditandai untuk
diamati anther dehiscence and stigma receptivity secara visual menggunakan lensa
tangan pada interval setiap jam mulai dari pukul 06.00. Kehadiran butiran tepung sari
di permukaan antera dianggap sebagai anther dehiscence, dan stigma yang tampak
mengkilat dianggap sebagai stigma receptivity, namun tapi membosankan dan
permukaan yang kering dianggap sebagai non-reseptif
Pengamatan bunga didasarkan pada perubahan morfologi makro dan tunas
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vegetatif yang diberi tanda (dilabel) dan diamati untuk perubahan perkembangan
yang terjadi hingga berakhirnya masa pembungaan atau tahap awal pembuahan
(pembentukan buah). Data variable pembungaan dianalisis untuk mendapatkan
rerata dengan standar deviasinya menggunakan program statistik Minitab-14.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembungaan (malai bunga) dari tanaman jarak pagar (Jatropha curcas)
genotype NTB (IP-1NTB dan IP-2 NTB) terjadi di setiap cabang, yaitu pada ujung
percabangan. Pertambahan panjang cabang akan terhenti dengan adanya pembentukan
bunga. Tanaman jarak pagar dalam penelitian ini bunga terbentuk di racemose dengan
pola cyme dichasial. Bunganya berkelamin tunggal, bunga jantan (Gambar 1A) dan
bunga betina (Gambar 1B) terbentuk pada infloresen (malai bunga) yang sama.
Bunga betina sebagai pusat yang dikelilingi oleh bunga jantan. Oleh karena itu, bunga
majemuk jarak pagar ini kemudian disebut cyathium (Gambar 1C). Dalam beberapa,
tempat di mana bunga betina terbentuk diganti oleh bunga jantan, namun sangat jarang
diganti dengan bunga hermaprodit. Dalamenelitian ini, beberapa infloresen, posisi
bunga betina digantikan oleh bunga jantan. Kemudian, masing-masing infloresen
tumbuh dan berkembang sejumlah 5-7 infloresen skunder dan kemudian sekitar 4-8
infloresen tersier. Ukuran infloresen yang lebih panjang dijumpai pada periode
pembungaan yang terjadi pada awal musim hujan (Gambar 1D, 1F) dibandingkan dengan
yang terjadi di akhir musim hujan (Gambar 1E, 1G)

Gambar 1. Bunga jantan (A), bunga betina (B), bunga betina (tanda panah) dikelilingi
oleh bunga jantan (C), dan infloresen yang berkembang pada awal (D, F) dan akhir
(E, G) musim hujan.
Bunga jarak pagar genotipe unggul NTB (IP-1 NTB dan IP-2 NTB) berwarna
hijau pucat. Bunga kedua genotype unggul tersebut memiliki 5 petal, 5 gland, dan
5 sepal. Bunga jantan memiliki 10 benang sari yang diatur dalam dua tingkatan
masing-masing lima, sementara bunga betina memiliki satu ovarium dengan ujung
stigma terbelah tiga lobed dan dikelilingi oleh 5 nektarin, dan 3 style (Tabel 1).
Ukuran bunga jantan lebih kecil daripada bunga betina baik pada
panjang
maupun diameternya. Panjang dan diameter bunga jantan adalah 1,19 ± 0,1 cm dan
0,68 ± 0,13 cm untuk IP-1 NTB; 1.12 ± 0.12 cm dan 0,64 ± 0,12 cm untuk IP-2
NTB. Sedangkan bunga betina adalah 1,43 ± 0,10 cm dan 0,98 ± 0,10 cm untuk IP-1
NTB; 1.15 ± 0.09 cm dan 0,97 ± 0,12 cm untuk IP-2 NTB (Tabel 2).
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Tabel 1. Komponen bunga jantan dan betina dari bunga jarak pagar
genotype unggul NTB
Bunga jantan ♂

Bunga betina ♀

Komponen IP-1 NTB IP-2 NTB Komponen IP-1 NTB
Stamen
Petal
Gland
Sepal

10
5
5
5

10
5
5
5

Ovary
Stylus
Petal
Gland
Sepal

1
3
5
5
5

IP-2 NTB
1
3
5
5
5

Pengamatan pada pembungaan jarak pagar genotipe unggul NTB (IP-1
NTB dan IP-2 NTB) yang tumbuh dan berkembang pada kondisi iklim Lombok
Utara menunjukkan bahwa dalam infloresen yang sama (satu infloresen) terdapat
bunga jantan yang jumlahnya bervariasi, 133,02 ± 42,07 untuk IP-1
NTB dan 136,72 ± 41,92 untuk IP-2 NTB. Kedua genotype unggul tersebut, tidak
berbeda secara signifikan. Namun, jumlah bunga betina lebih sedikit dan ada beda
nyata antara IP-1 NTB (16,20 ±
5,23) dan IP-2 NTB (18,64 ± 5,00). Rasio bunga jantan/betina tidak berbeda nyata
antara IP-1 NTB (8.73 ± 3.67) dan IP-2 NTB (8.63 ± 3.17) (Tabel 2). Dalam
penelitian ini juga dijumpai bunga hermaprodit namun jumlahnya jauh lebih
rendah, 0,9 ± 1,27 untuk IP-1 NTB dan 0,7 ± 0,91 untuk IP-2 NTB.
Oleh karena itu, baik genotype unggul IP-1 NTB dan IP-2 NTB memiliki
jumlah bunga betina yang lebih tinggi (133 dan 137) dibandingkan bunga betina (16
dan 19), dan sangat langka bunga hermaprodit. Raju dan Ezradanam (2002)
melaporkan, bahwa dalam satu infloresen dijumpai 1-5 bunga betina dan 25-93 bunga
jantan, dengan rata-rata rasio jantan-betina sebesar 29:1. Terkait dengan bunga
hermaprodit, Juhasz et al. (2009) tidak menemukan bunga hermafrodit pada
Jatropha curcas di North Minas Gerais. Kehadiran bunga hermaprodit dan
keragaman nilai rasio bunga jantan-betina berhubungan dengan faktor genetik
dan lingkungan (Bhattacharya et al., 2005).
Pengamatan pada pembungaan jarak pagar genotype unggul pada kondisi
iklim Lombok Utara menunjukkan bahwa dalam satu infloresen, bunga jantan
membuka dua sampai tiga hari lebih awal dari bunga betina (Tabel 3). Ini juga
diamati oleh Raju dan Ezradanam (2002), Chang-Wei et al. (2007), dan Noor
Camelia et al. (2012) bahwa, bunga jantan dibuka sebelum bunga betina, tapi
tidak demikian halnya oleh penulis lain, yang melaporkan sebaliknya, bahwa bunga
betina membuka sebelum bunga jantan (Saturnino et al. (2005) dan Juhasz et al.
(2009) .
Pengamatan intensif yang dilakukan terhadap bunga pada tanaman di
lapang menunjukkan bahwa periode bunga mekar bunga jantan terjadi sebelumnya
dan lebih lama (07.00-09.00 jam) dari bunga betina (08.00-09.00 jam) (Tabel 2).
Bunga jantan mulai membuka setelah jam 06.30 dan puncak pembukaan bunga jantan
adalah pada pukul 07.30-08.00. Bunga betina mekar terjadi kemudian setelah bunga
jantan. Pembungaan pada pukul 08.00-09.00, dan mencapai jumlah puncak terjadi
pada kisaran jam 08.30. Keberadaan anter di sekitar infloresen (anthera dehiscence)
diamati antara jam 07.00-09.00. Kesiapan stigma diserbuki atau stigma menjadi
reseptif antara pukul 08.00-11.30 jam (Tabel 3). Penelitian sebelumnya melaporkan
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bahwa bunga jantan mekar antara jam 06.00-07.00 dan bunga betina jam 07.00-08.00
(Kaur et al., 2011), antara jam 07.30-08.30 (Dhillon et al., 2006), dan antara jam
05.30-06.30 (Raju dan Ezradanam, 2002).
Tabel 2. Karakter fisik bunga, jumlah bunga betina dan bunga jantan
jarak pagar genotype unggul NTB

Karakter
Panjang (cm)
Minimum
Makimum
Diameter (cm)
Minimum
Makimum
Jumlah bunga
Minimum
Makimum

Bunga jantan ♂
IP-1 NTB
IP-2 NTB
1,19±0,10
1,12±0,12
1,00
0,90
1,40
1,40
0,68±0,13
0,64±0,12
0,50
0,50
1,00
0,90
133,02±42,0 136,72±41,9
7 67,00
2 86,00
221,00
219,00

T-test
NS
NS
NS

Bunga betina ♀
IP-1 NTB IP-2 NTB T-test
1,43±0,10 1,15±0,09
NS
1,20
1,19
1,70
1,75
0,98±0,10 0,97±0,12
NS
0,80
0,79
1,10
1,12
16,20±5,2 18,64±5,0
S
8,00
9,00
3
0
25,00
26,00

IP-1 NTB
IP-2 NTB
8,73±3,67
8,63±3,17
NS
3,80
4,20
24,60
22,70
Keterangan : ± = standard error, S = significant, NS = no significant

Rasio ♂/♀

Tabel 3. Periode mekar (anthesis), waktu anthesis, viabilitas bunga
jarak pagar genotype unggul NTB.
Male flower ♂
IP-1 NTB
IP-2 NTB
6.46±1.01
6.58±0.97
5.0
5.00
8.0
8.00
07.00–09.00
07.00–09.30
07.00–08.30
07.00–09.00

Periode anthesis1)
Minimum
(days)
Makimum
Waktu anthesis
Waktu anther
Waktu
stigma
dehiscence
Keterangan: 1) hari setelah terbentuknya infloresen
receptive

Female flower ♀
IP-1 NTB
IP-2 NTB
9.16±1.06
10.64±3.59
7.00
7.00
11.0
20.0
08.00–09.00
08.00–09.00
0
0
08.00–11.00

08.00–11.00

Pada sebuah infloresen, seluruh bunga akan habis mekar selama 5-8 days
sedangkan bunga betina selama 7-11 days untuk IP-1 NTB dan selama 7-10 days
untuk IP-2 NTB (Table 3). Sebagian besar (peak time) bunga jantan mekar pada hari
ke 3-4, sedangkan bunga betina pada hari ke 2-3. Penelitian ini tidak sejalan dengan
apa yang ditemukan oleh Noor-Camellia et al. (2012), yaitu bahwabunga jantan
mekar 8-11 hari sedangkan bunga betina mekar 3-4 hari. Terdapat kondisi bahwa
dalam satu infloresen akan tidak ada sumber pollen bagi terjadinya penyerbukan
sehingga memerlukan sumber pollen sumber pollen dari inflorescense lain ataupun
tanaman lain. Ini berarti bahwa, pada jarak pagar genotype unggul NTB
memungkinkan terjadikan penyerbukan silang.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

75

Gambar 2. Perkembangan bunga jarak pagar genotype unggul NTB (IP-1 NTB
and IP-2 NTB).Tahap inisiasi (A), tahap perkembangan kuncup bunga (B-C),
tahap mekar (D-E), dan tahap senesen dan gugur (F).
Gambar 2 menunjukkan perkembangan bunga jarak pagar genotie unggul
NTP pada kondisi iklim Lombok Utara. Beberapa jumlah kuncup bunga sudah dapat
dilihat ketika tangkai infloresen telah berkisar 0,3-0,5 cm panjangnya, dan mahkota
(corolla) bunga masih ditutup, kuncup bunga panjangnya sekitar 5-7 mm, warna
kuncup bunga hijau (Gambar 2A), pada saat mulai mekar terjadi perubahan warna
menjadi hijau kekuningan. Jumlah bunga lebih dari 150-155 kuncup tiap infloresen
(Gambar B- C). Kuntum bunga jantan dan bunga betina sudah dapat ditandai. Fase AC terjadi sekitar 10-12 hari. Selama fase bunga mekar, organ bunga seperti sepal,
kelopak, benang sari, dan putik dapat dilihat, diameter bunga antara 0,5-1 cm,
berwarna hijau kekuningan, daun sekitar bunga tidak ada lagi, jumlah bunga (jantan
dan betina) bervariasi antara 45-155 tiap infloresen. Fase tersebut berkisar 14-20 hari
(Gambar 2D-E). Semua organ bunga jantan mengering dan kemudian gugur,
sedangkan bunga betina dan hermaprodit hanya mahkota yang mengering. Ovarium
pada bunga betina dan hermaprodit mulai tumbuh dan akan berkembang menjadi
buah. Fase tersebut berkisar 7-8 hari (Gambar 2F) sampai buah yang sangat kecil
terlihat (Gambar 2G). Secara singkat, perkembangan bunga berlangsung sekitar 20
hari (bunga jantan) dan 22 hari (bunga betina) untuk menyelesaikan siklus dari
kuncup bunga hingga bunga mekar.
Hasil penelitian ini sesuai dengan Noor-Camellia et al. (2012), bahwa
kelangsungan pembungaan dan adanya perbedaan periode mekar bunga jantan dan
bunga betina merupakan faktor yang
menyebabkan
lebarnya
periode
perkembangan buah. Oleh karena itu, kendala utama dalam budidaya jarak pagar
terutama genotipe unggul IP-1 NTB dan IP-2 NTB di Lombok Utara adalah
persentase yang cukup rendah pada fruit set buah dari jumlah bunga betina dan
hermaprodit yang cukup tinggi. Namun pada penelitian ini diperoleh fakta bahwa
peningkatan fruit set tetap dapat dilakukan melalui tindakan agronomi. Untuk
meningkatkan fruit set dapat melalui aplikasi zat pengatur tumbuh. Penggunaan zat
pengatur tumbuh dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah bunga betina,
harmonisasi waktu bunga mekar, atau untuk meningkatkan keberhasilan
penyerbukan dan pembuahan, dan juga untuk mencegah gugurnya bunga dan buah
selama pertumbuhan dan perkembangannya. Sejauh mana keberhasilan penggunaan
zat pengatur tumbuh memerlukan perhatian dan penelitian lebih lanjut untuk
mendorong hasil (biji) yang tinggi dari budidaya jarak pagar. Seperti yang dikatakan
Liu et al. (2006) bahwa studi fenologi pembungaan suatu tanaman tidak hanya
bermanfaat untuk konservasi spesies dan pengelolaan sumber daya genetik, tetapi
juga untuk memberikan informasi untuk penetapkan tindakan manajemen bercocok
tanam yang baik dan tepat, sehingga peningkatan hasil yang diharapkan akan
dicapain.
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KESIMPULAN
Tidak ada beda nyata pada sebagian besar variable pembungaan di antara IP-1
NTB dan IP-2 NTB, yaitu tipe berumah satu, bunga jantan dan betina yang
ditemukan secara terpisah pada infloresen yang sama. Bunga jantan berkembang lebih
awal daripada bunga betina. Bunga jantan mekar sekitar 20-23 hari dari sejak
terbentuk (dapat dilihat), sedangkan bunga betina sekitar 22-25 hari. Puncak mekar
bunga jantan pada jam 07.00-09.00 jam sedangkan bunga betina pada jam 08.0009.00. Keberadaan serbuk sari (anter dehiscence) terjadi pada 07.00-09.00 jam,
sedangkan kesiapan putik diserbuki (stigma receptive) dimulai sejak mekar bunga
yaitu antara jam 08.00-11.30. Jadi, pola kematangan bunga atau mekar bunga antara
bunga jantan dan bunga betina terjadi pada waktu yang berbeda, sehingga dapat
mempengaruhi aliran pollen (serbuksari), pola perkawinan, tingkat keberhasilan
penyerbukan dan kemudian pembentukan biji.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini didanai oleh Skim Penelitian Fundamental DIPA Universitas
Mataram, dengan Nomor 023.04.1.673453/2015. 03 Maret 2015, dan telah dilakukan
di lahan kering pada Lahan Penelitian Pusat Kajian Tanaman-Tanaman Sumber
Energi, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Indonesia; atas dukungan mereka
diucapkan terima kasih.
DAFTAR PUSTAKA
Bhattacharya, A., Datta, K., Datta, SK. 2005. Floral biology, floralrecource constraints
and pollination limitation in Jatropha curcas L. Pakistan J. of Biological
Sciences. Vol.41:260-265.
British Petroleum. 2010. Statistical Review of World Energy. www.bp.com.
Chang-Wei, L., Kun, L., You, C., Yong-Yu, S. 2007. Floral display and breeding
system of Jatropha curcas L. Forestry Studies in China. Vol.9.No.2:114-119.
curcas in North-Western India. J. Tropical Forest Science, 23,4–9.
Dhillon, R.S., Hooda, M.S., Handa, A.K., Ahlawat, K.S., Kumar, Y., Subhash, Singh,
N. 2006. Clonal propagation and reproductive biology of Jatropha curcas L.
Indian Journal of Agroforestry, 8:18-27.
Gubitz, G.M., M. Mittelbach, M. Trabi. 1999. Exploitation of tropical oil seed plant J.
curcas L.Bioresource Technology, 67: 73-82.
Heller, J. 1996. Physic Nut. Jatropha curcas L. Promoting the Conservation and Use of
Underutilized and Neglected Crops. International Plant Genetic Resources
Institute, Rome, Italy, pp 20–27.
Henning R.K. 2008. Identiﬁcation, selection and multiplication of high yielding
Jatropha curcas L. plants and economic key points for viable Jatropha oil
production costs. In: International Consultation on Pro-Poor Jatropha
Development, 10–11 April 2008, Rome, IFAD.
Juhasz, ACP., Pimenta, S., Soares, BO., Morais, DLB., Rabello, HO. 2009. Biologia
florale polinizacao artificial de pinhao-manso no norte de Minas Gerais.
Pesquisa Agropecuaria Brasileira. Vol.44.No.9:1073-1077.
Kaur, K., Dhillon, GPS., Gill, RIS. 2011. Floral biology and breeding system of
Jatropha curcas L. inNorth-Western India. J. of Tropical Forest
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

77

Science.23(1):4-9.
Liu, Z.M., Q.L. Yang, J.L. Ma and Y.M. Luo. 2006. Relationships between plant
reproductive phenology and the frequency and abundance of perennial species
in the meadow of Horqin Steppe, China. Acta Ecol. Sin., 26(3): 773-779.
Makkar, H.P.S., K. Becker, F. Sporer, M. Wink. 1997. Studies on Nutritive Potential and
ToxicConstituents of Different Provenances of J. curcas. J. of Agricultural and
Food Chemistry.45(8):
31523157.
Matsuo, Y., A. Yanagisawa, Y. Yamashita. 2013. A global energy outlook to 2035 with
strategic considerations for Asia and Middle East energy supply and demand
interdependencies. Energ. Strategy Rev.2(1):79-91.
Noor Camelia, N.A., Thohirah, L.A., Abdullah, N.A.P. 2012. Floral biology, flowering
behavior and fruit set development of Jatropha curcas L. in Malaysia. J. Trop.
Agric. Sci. 35(4):725-736.
Parthiban KT., Kumar RS., Thiyagarajan P., Subbulakshmi V., Vennila S., Rao MG.
2009. Hybrid progenies in jatropha –a new development.Current Science.
96(6):815-823.
Raju, AJS, V. Ezradanam. 2002. Pollination ecology and fruiting behavior in a
monoecious species, Jatropha curcas L. (Euphorbiaceae). Current Science.
Vol.83.No.11:1395-1398.
Saturnino, HM., Pacheco, DD., Kakida, J., Tominaga, N., Goncalves, NP. 2005.
Cultura
do
pinhaomanso
(Jatropha
curcas
L.).
Informe
Agropecuario.26(229):44-78.
Surwenshi A, Kumar V, Shanwad UK, Jalageri BR. 2011. Critical reniew of diversity
in Jatropha curcas for crop improvement: a candidate biodiesel crop.
Res.J.Agric.Sci.2(2):193-198.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

78

EVALUASI GENETIK KARAKTER UMUR GENJAH PADI GOGO UNTUK
MENINGKATKAN PRODUKSI PADI MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM
GLOBAL
(GENETIC EVALUATION ON EARLY MATURITY TRAIT OF UPLAND RICE
LINES
TO INCREASE RICE PRODUCTION FACED GLOBAL CLIMATE CHANGE )
Dyah Susanti1, Prita Sari Dewi1, Siti Nurchasanah1,Totok Agung Dwi Haryanto1, Suwarto1
Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman
Korespondensi: 081804733559/dy.santie@gmail.com

ABSTRAK
Perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global mengakibatkan hadirnya
cekaman-cekaman lingkungan yang berpengaruh terhadappertumbuhan dan hasil
tanaman. Ketersediaan padi gpgo genjah yang berdaya hasil tinggi diharapkan mampu
berkontribusi nyata bagi perbaikan produktivitas untuk ketahanan pangan. Padi gogo
genjah berdaya hasil tinggi dapat meningkatkan frekuensi tanam dan indeks panen padi
di lahan kering selama musim hujan. Seleksi umur genjah padi dilakukan berdasarkan
marka morfologi, fisiologi, dan marka molekuler. DNA Mikrosatelit digunakan untuk
mempelajari karekter molekuler galur-galur F7 padi gogo genjah berdaya hasil tinggi
hasil persilangan Silugonggo dan G39, mengetahui primer yang efektif digunakan
dalam identifikasi karakter genjah, serta mengetahui galur-galur F7 yang potensial
dikembangkan lebih lanjut sebagai galur harapan padi gogo genjah berdaya hasil tinggi.
Penelitian berlangsung pada bulan Februari 2015, bertempat di Laboratorium Pemuliaan
Tanaman dan Bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman. Materi
penelitian berupa 14 genotip padi gogo, yaitu G50-3-1-2,G50-4-3-2, G50-1-2-3, G50-24-4, G50-3-3-2, G50-5-3-2, G69-1-2-3, G69-2-4-4, dan 6 varietas/galur pembanding:
Inpago Unsoed 1, G39 (daya hasil tinggi), Silugonggo, Situpatenggang (umur genjah),
Amdale dan Duyung (umur dalam) yang diidentifikasi menggunakan 12 pasang primer
DNA mikrosatelit. Identifikasi kegenjahan menggunakan DNA mikrosatelit
menggunakan pasangan primer RM223 dan RM 225 primer menunjukkan bahwa galur
G50-3-1-2, G50-4-3-2, G50-1-2-3, G50-2-4 -4, G50-3 -3-2, G50-5-3-2, G69-1-2-3, dan
G69-2-4-4 secara genetis memiliki karakter genjah. Berdasarkan identifikasi molekuler
dan pengujian secara morfologis khususnya terhadap umur panen dan hasil tanaman,
galur G50-3-1-2, G50-1-2-3, G50-5-3-2, dan G69-2-4-4 dapat dievaluasi lebih lanjut
untuk menghasilkan varietas padi gogo genjah daya hasil tinggi dalam upaya
meningkatkan produksi padi di lahan kering menghadapi perubahan iklim global.

ABSTRACT
Climate change due to global warming causes various environmental stresses to plant
growth and production. The availability of early maturity and high yield upland rice
variety is expected to contribute significantly to the improvement of upland productivity
for food security. Early maturity and high yield upland rice variety could increase the
frequency of rice planting in upland during the rainy season through multiplying rice
harvest in upland. Selecting early maturing lines could be conducted by using
morphological indicator and molecular marker assisted selection. DNA microsatellite
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markers (Simple Sequence Repeat/SSR) is used to study molecular characters of F7
early-maturing upland rice lines derived through Silugonggo x G39 hybridization, to
study specific and effective primers in selection of F7 early-maturing upland rice lines,
and to determine early maturing and high yielding upland rice lines for the next
selection. This research were conducted on February 2015 at Laboratory of Plant
Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Jenderal Soedirman University,
Purwokerto, Central Java, Indonesia. This research was used 14 upland rice genotypes
(G50-3-1-2,G50-4-3-2, G50-1-2-3, G50-2-4-4, G50-3-3-2, G50-5-3-2, G69-1-2-3, G692-4-4, Inpago Unsoed 1, G39, Silugonggo, Situpatenggang, Amdale and Duyung within
12 pairs of microsatellite primers. Microsatellite DNA molecular identification of F7
lines using RM223 and RM 225 primers shows that G50-3-1-2, G50-4-3-2, G50-1-2-3,
G50-2-4 -4, G50-3-3-2, G50-5-3-2, G69-1-2-3, and G69-2-4-4 the lines could be
genetically having early maturity character. Combining with the result of agronomic
preliminary test on yield potential and genetically having early maturity QTL, RM223
and RM 225 effectively identify early maturity trait, four upland rice lines G50-3-1-2,
G50-1-2-3, G50-5-3-2, and G69-2-4-4 could be resumed at the next selection stage to
obtain a new early maturing and high yield upland rice varieties to increase rice
production faced global climate change.
Keywords: upland rice, early maturity, yield, quality of yields, selection
LATAR BELAKANG
Perubahan iklim akibat pemanasan global menyebabkan berbagai cekaman
lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Cekaman
lingkungan membatasi produksi padi, mempengaruhi ketersediaan bahan pangan bagi
sekitar 30% dari 700 juta orang miskin di Asia yang tergantung pada lahan tadah hujan.
Cekaman lingkungan abiotic yang disebabkan oleh perubahan iklim global ini dapat
berupa kekeringan, banjir, meningkatnya tingkat salinitas, kemasaman tanah, kadar Al,
Fe yang tinggi di dalam tanah dan lain sebagainya. Program pemuliaan perlu
mengembangkan varietas padi yang dapat hidup pada lingkungan dengan berbagai
cekaman abiotik yang ekstrem.
Perakitan varietas unggul baru padi yang tahan terhadap berbagai kondisi
cekaman yang hadir sebagai dampak perubahan iklim global adalah salah satu upaya
penting bersama dengan peningkatan daya dukung lingkungan. Ketahanan terhadap
kekeringan (Babu, 2010; Jagadish et al. 2007;. Kumar et al, 2014), genangan, suhu
tinggi (Shah et al. 2011;. Scafaro et al. 2010;. Jagadish et al. 2007 ; Buu et al. 2013),
suhu rendah (Neelima et al. 2015; Pan et al. 2015; Zhang et al. 2014), dan angin
merupakan karakter yang diperlukan pada perakitan varietas unggul baru padi yang
memiliki mekanisme ketahanan terhadap berbagai cekaman lingkungan.
Mekanisme ketahanan terhadap stres lingkungan abiotik dapat terbangun oleh
mekanisme escape, mekanisme penghindaran (avoidance), dan mekanisme toleransi
(tolerance). Ketiga jenis mekanisme ini dapat diperoleh melalui beberapa karakter
morfologi, fisiologi dan biokimia (Sarker et al., 2013; Garg et al., 2002, Bulan et al.,
1995) yang membangun ketahanan terhadap kondisi sub-optimal lingkungan. Salah satu
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mekanisme yang potensial dalam menghadapi berbagai cekaman abiotik adalah escape
mechanism, di mana tanaman mempercepat siklus hidupnya untuk melarikan diri dari
cekaman lingkungan. Umur panen yang pendek, atau kegenjahan merupakan salah satu
karakter kunci dalam perbaikan varietas padi yang potensial dikembangkan untuk
mempertahankan dan meningkatkan produksi padi menghadapi perubahan iklim global.
Inisiasi perakitan padi gogo berdaya hasil tinggi dan berumur genjah telah
dilakukan di Laboratorium pemuliaan tanaman dan Bioteknologi (Susanti et al.,2013)
melalui persilangan antara varietas padi Silugonggo dan G-39. Perakitan varietas padi
genjah berdaya hasil tinggi diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan produksi
padi di lahan sub-optimal yang terkena dampak perubahan iklim. Kegenjahan
merupakan karakter penting untuk meningkatkan intensitas tanam dan indeks panen
yang dapat diperhatikan dalam program pemuliaan tanaman (Martin et al 2008;.
Khodadadi et al, 2011). Silugonggo merupakan varietas padi yang disukai petani karena
berumur genjah, adaptif dan tingkat produksinya relatif stabil. Sedangkan G-39
merupakan galur harapan padi gogo yang memiliki daya hasil tinggi, aromatik dan
tekstur nasi yang pulen.
Hasil persilangan Silugonggo dan G-39 pada generasi F6 menghasilkan galur
harapan varietas padi gogo sesuai dengan tujuan awal. Seluruh galur F6 hasil
persilangan setelah dilakukan seleksi dan uji daya hasil, diketahui sebanyak 8 galur
memiliki umur sangat genjah yaitu berkisar antara 93-98 hst. Galur tesebut yaitu galur
G50-3-1-2, G50-4-3-2, G50-1-2-3, G50-2-4-4, G50-3-3-2, G50-5-3-2, G69-1-2-3, dan
G69-2-4-4 (Susanti et al., 2013). Keunggulan sifat tersebut merupakan hasil
pengamatan berdasarkan karakter agronomik dan perlu dilakukan seleksi lanjutan pada
generasi F7 berdasarkan karakter genetik umur berbunga (headingdate) secara
molekuler. Hal senada dilaporkan Sobrizal (2008), umur berbunga yang ditandai dengan
keluarnya malai pertama berkorelasi positif dengan umur panen, artinya semakin dalam
umur berbunga semakin dalam pula umur panen, sehingga umur berbunga dapat
digunakan sebagai penciri umur panen.
Identifikasi dini karakter-karaker penting dapat mengefisienkan pelaksanaan
seleksi pada program pemuliaan tanaman. Beberapa metode untuk identifikasi dini
kegenjahan pada padi telah dikembangkan, diantaranya menggunakan marka molekuler.
Salah satu marka molekuler yang efektif digunakan dalam identifikasi karakterkarakter penting pada padi adalah marka DNA Mikrosatelit atau Simple Sequence
Repeat (SSR). Pengujian secara genetik terhadap sifat genjah dan daya hasil tinggi pada
galur tesebut sangat dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa sifat tersebut terbukti ada
secara genetik. Hal tersebut akan mendukung hasil pengamatan keragaan agronomik
dan daya hasil galur harapan varietas padi gogo selama ini. Penelitian bertujuan
mempelajari karekter molekuler galur-galur F7 padi gogo genjah berdaya hasil tinggi
hasil persilangan Silugonggo dan G39 berdasarkan DNA mikrosatelit, mengetahui
primer yang efektif digunakan dalam identifikasi karakter genjah, serta mengetahui
galur-galur F7 yang potensial dikembangkan lebih lanjut sebagai galur harapan padi
gogo genjah berdaya hasil tinggi.
BAHAN DAN METODA
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Materi penelitian yang digunakan adalah daun hasil persemaian 14 hari galurgalur F7 padi gogo yang digunakan di antaranya: G50-3-1-2,G50-4-3-2, G50-1-2-3,
G50-2-4-4, G50-3-3-2, G50-5-3-2, G69-1-2-3, G69-2-4-4, dan 6 varietas/galur
pembanding: Inpago Unsoed 1, G39 (daya hasil tinggi), Silugonggo, Situpatenggang
(umur genjah), Amdale dan Duyung (umur dalam). Ekstraksi DNA dilakukan dengan
metode Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide (CTAB), bahan: nitrogen cair; CTAB
buffer; TE buffer; 1 M Tris HCl pH 8; 0,5 M EDTA; 5 M NaCl; 7,5 M ammonium
asetat; isopropanol; ethanol 75 %; ethanol 95 %; Polyvinylpirrolydone (PVP); βMercaptoethanol; klorofom; double destilated-H2O. Hasil isolasi DNA diuji kualitas
menggunakan elektroforesis dengan DNA ladder 100 bp sebagai standar.
Amplifikasi PCR DNA mikrosatelit dilakukan menggunakan mesin thermocycler
(Applied Biosystems-2720 Thermal Cycler) menggunakan reagen yang terdiri dari 0,5
mM (12 pasang) primer; 1 Unit Taq Extra Buffer; 5 mM dNTP Mix; 12,5 mM MgCl2;
1,25 U/µl Taq Extra Hot Start DNA Polymerase; double destilated-(dd)H2O. Total
volume reaksi PCR sebanyak 25 µl terdiri dari DNA template 3 µl (20ng/ µl), primer
(forward dan reverse) 1 µl, PCR mix 7,2 µl, dan (dd)H2O 13,8 µl. Primer yang
digunakan adalah RM132, RM156, RM223, RM225, RM241, RM342B, RM426,
RM444, RM515, RM519, RM8264, GBR3002. DNA hasil amplifikasi dielektroforesis
pada gel agarosa 2 % yang mengandung 1 µl Etidium Bromida bersama DNA ladder
100 bp sebagai standar. Visualisasi DNA dilakukan menggunakan UV transiluminator
GelDoc-it.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Polimorfisme dalam identifikasi karekter secara genetik sangat penting diketahui
untuk melihat variasi keragaman genetik. Primer DNA mikrosatelit yang digunakan
dalam amplifikasi DNA sebanyak 12 primer. Dihasilkan pola pita polimorfik dari
penggunaan 8 primer yaitu RM223, RM225, RM342B, RM426, RM444, RM515,
RM8264, dan GBR3002.
Pola pita DNA hasil PCR menggunakan pasangan primer RM 515 (gambar 1)
menghasilkan pola pita polimorfik. Pola pita yang dihasilkan pada kolom nomor 13
berupa satu pita merupakan pita DNA dari varietas cek umur dalam (Amdale),
sedangkan pada kolom nomor 11 merupakan pita DNA dari varietas cek umur
pendek/genjah (Situpatenggang). Galur-galur yang diuji (G50 3-3-2 - G 50 4-3-2) yang
memiliki umur panen antara 90 – 97 hari setelah tanam menunjukkan 2 pita, sedangkan
Inpago Unsoed 1 yang berumur 110 hari, G39 yang memiliki umur panen sekitar 120
hari dan Duyung yang berumur sangat dalam (210 hari) hanya menunjukkan satu pita..

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

82

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 k(-) M

2072
600
400
300
200
100

256 bp
211 bp
196 bp
<50 bp

Gambar 1. Hasil analisis DNA mikrosatelit menggunakan primer RM 515
Keterangan

M = 100 bp DNA ladder; 1 = G50-3-1-2; 2 = G50-4-3-2; 3 = G50-1-2-3;
4 = G50-2-4-4; 5 = G50-3-3-2; 6 = G50-3-5-2; 7 = G69-1-2-3; 8 = G692-4-4; 9 = Inpago UNSOED 1; 10 = G-39; 11 = Situpatenggang; 12 =
Silugonggo; 13 = Amdale; 14 = Duyung

Pola pita yang teramplifikasi primer RM 515 bersifat polimorfis yang ditunjukkan
dengan adanya dua ukuran pita yang berbeda. Produk berhasil diamplifikasi dengan
ukuran <50 bp-122 bp. Galur G69-1-2-3, G69-2-4-4, dan Inpago UNSOED 1
teramplifikasi 2 alel pada ukuran 196 bp dan 211 bp. Galur G-39, varietas
Situpatenggang, Silugonggo, Amdale dan Duyung teramplifikasi 2 alel pada ukuran 211
bp dan 256 bp, sedangkan 6 genotip lainnya teramplifikasi pada ukuran 211 bp. Varietas
Situpatenggang dan Silugonggo sebagai pembanding padi umur genjah memiliki
persamaan ukuran pita DNA dengan dua varietas umur dalam yaitu Amdale dan
Duyung. Oleh karena itu, primer RM515 dapat digunakan sebagai pembeda genotip
yang dievaluasi, namun belum bersifat spesifik untuk karakterisasi kegenjahan.
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Gambar 2 . Hasil analisis DNA mikrosatelit menggunakan primer RM 426
Keterangan

M = 100 bp DNA ladder; 1 = G50-3-1-2; 2 = G50-4-3-2; 3 = G50-1-2-3;
4 = G50-2-4-4; 5 = G50-3-3-2; 6 = G50-3-5-2; 7 = G69-1-2-3; 8 = G692-4-4; 9 = Inpago UNSOED 1; 10 = G-39; 11 = Situpatenggang; 12 =
Silugonggo; 13 = Amdale; 14 = Duyung

Amplifikasi primer RM 426 juga menunjukkan pola pita polimorfis (gambar 2).
Terdapat dua ukuran pita yang berbeda. Produk berhasil diamplifikasi dengan ukuran
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180 bp-280 bp. Ukuran pita 180 bp teramplifikasi pada 9 genotip padi dan pita ukuran
280 bp teramplifikasi pada 5 genotip padi. Ukuran pita 280 bp terdiri dari 8 genotip padi
galur genjah (G50-3-1-2, G50-4-3-2, G50-1-2-3, G50-2-4-4, G50-3-3-2, G50-5-3-2,
G69-1-2-3, G69-2-4-4) dan 1 genotip padi hasil tinggi (INPAGO UNSOED 1).
Sedangkan genotip yang teramplifikasi dengan ukuran 180 bp terdiri dari 2 genotip padi
genjah (Situpatenggang dan Silugonggo), 2 genotip padi umur dalam (Amdale dan
Duyung) dan 1 genotip padi hasil tinggi (G-39).
Primer GBR3002 mengamplifikasi pita DNA varietas Varietas Silugonggo,
Amdale, Duyung, Inpago UNSOED 1, galur G50-3-1-2, G50-4-3-2, G50-1-2-3, G50-24-4, G50-3-3-2, G50-3-5-2, G69-2-4-4 pada ukuran 205 bp (gambar 3). Situpatenggang
teramplifikasi pada ukuran 290 bp. Sedangkan galur G-39 teramplifikasi pada ukuran
190 bp dan G69-1-2-3 teramplifikasi 2 alel dengan ukuran 190 bp dan 205 bp. Varietas
Silugonggo dan Situpatenggang sebagai pembanding padi umur genjah memiliki ukuran
dan pola pita DNA yang berbeda. Sedangkan varietas umur dalam, Amdale dan Duyung
teramplifikasi pada ukuran yang sama dengan Varietas Silugonggo. Oleh karena itu,
primer GBR3002 dapat digunakan sebagai pembeda genotip yang dievaluasi namun
tidak dapat menjadi primer spesifik dalam karakterisasi kegenjahan.
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Gambar 3 . Hasil analisis DNA mikrosatelit menggunakan primer GBR3002
Keterangan

M = 100 bp DNA ladder; 1 = G50-3-1-2; 2 = G50-4-3-2; 3 = G50-1-2-3;
4 = G50-2-4-4; 5 = G50-3-3-2; 6 = G50-3-5-2; 7 = G69-1-2-3; 8 = G692-4-4; 9 = Inpago UNSOED 1; 10 = G-39; 11 = Situpatenggang; 12 =
Silugonggo; 13 = Amdale; 14 = Duyung

Pola pita DNA varietas Inpago UNSOED 1, G-39, dan Situpatenggang
teramplifikasi oleh primer RM 223 pada ukuran 165 bp, sedangkan 11 genotip lainnya
teramplifikasi pada ukuran 180 bp (gambar 4). Varietas Situpatenggang dan Silugonggo
merupakan padi umur genjah sebagai varietas pembanding karakterisasi kegenjahan
teramplifikasi pada ukuran pita yang berbeda. Oleh karena itu, primer RM223 dapat
digunakan sebagai pembeda genotip yang dievaluasi namun tidak dapat menjadi primer
spesifik dalam karakterisasi kegenjahan.
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Gambar 4. Hasil amplifikasi mikrosatelit menggunakan primer RM223
Keterangan M = 100 bp DNA ladder; 1 = G50-3-1-2; 2 = G50-4-3-2; 3 = G50-1-2-3;
4 = G50-2-4-4; 5 = G50-3-3-2; 6 = G50-3-5-2; 7 = G69-1-2-3; 8 = G69-24-4; 9 = Inpago UNSOED 1; 10 = G-39; 11 = Situpatenggang; 12 =
Silugonggo; 13 = Amdale; 14 = Duyung.
Menggunakan primer RM225, pola pita DNA varietas Inpago UNSOED 1
teramplifikasi pada ukuran 145 bp dan Duyung teramplifikasi pada ukuran 135 bp,
sedangkan 12 genotip lainnya teramplifikasi pada ukuran 140 bp. Varietas Duyung
sebagai pembanding padi umur dalam memiliki perbedaan ukuran pita DNA dengan
dua varietas umur genjah yaitu Situpatenggang dan Silugonggo. Varietas Amdale yang
merupakan padi umur dalam, justru teramplifikasi pada ukuran yang sama dengan padi
umur genjah. Berdasarkan spesifikasi pola pita DNA yang teramplifikasi, galur-galur
padi gogo genjah dapat diidentifikasi oleh penggunaan primer RM 225, akan tetapi
primer tersebut belum dapat secara spesifik membedakan
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Gambar 5. Hasil amplifikasi mikrosatelit menggunakan primer RM225
Keterangan M = 100 bp DNA ladder; 1 = G50-3-1-2; 2 = G50-4-3-2; 3 = G50-1-2-3;
4 = G50-2-4-4; 5 = G50-3-3-2; 6 = G50-3-5-2; 7 = G69-1-2-3; 8 = G69-24-4; 9 = Inpago UNSOED 1; 10 = G-39; 11 = Situpatenggang; 12 =
Silugonggo; 13 = Amdale; 14 = Duyung.
Identifikasi kegenjahan yang berbeda-beda pada beberapa penelitian molekuler
menunjukkan kompleksnya keberadaan sifat genjah pada padi. Diperkirakan mekanisme
pembungaan pada padi genjah dan panjang dipengaruhi banyak gen. Dadang et al.,
(2013), melaporkan bahwa fenomena tersebut menunjukkan ekspresi gen-gen Hd itu
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tidak diekspresikan oleh gen tunggal tapi merupakan hasil kerja sama beberapa gen
yang terletak di beberapa kromosom. Akan tetapi pada penelitian ini diketahui bahwa
galur-galur F7 padi gogo genjah berdaya hasil tinggi hasil persilangan Silugonggo dan
G39 secara konsisten menunjukkan pola pita yang sama pada amplifikasi dengan
pasangan primer RM 223 dan RM 225. Hal tersebut menunjukkan bahwa galur-galur
tersebut memiliki karakter genjah secara genetik. Teridentifikasinya secara genetik
karakter kegenjahan galur-galur F7 padi gogo genjah berdaya hasil tinggi hasil
persilangan tersebut, mempertimbangkan karakter agronomik dan daya hasilnya,
diperoleh bahwa galur G50-3-1-2, G50-1-2-3, G50-5-3-2, dan G69-2-4-4 dapat
dievaluasi lebih lanjut untuk menghasilkan varietas padi gogo genjah daya hasil tinggi
dalam upaya meningkatkan produksi padi di lahan kering menghadapi perubahan iklim
global.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Galur G50-3-1-2, G50-4-3-2, G50-1-2-3, G50-2-4 -4, G50-3 -3-2, G50-5-3-2,
G69-1-2-3, dan G69-2-4-4 secara genetis memiliki karakter genjah berdasarkan
identifikasi kegenjahan menggunakan DNA mikrosatelit.
2. Pasangan primer RM223 dan RM 225 cukup efektif untuk mengidentifikasi
galur-galur F7 genjah hasil persilangan Silugonggo x G 39, akan tetapi belum
dapat digunakan sebagai primer spesifik dalam karakterisasi kegenjahan secara
umum.
3. Galur G50-3-1-2, G50-1-2-3, G50-5-3-2, dan G69-2-4-4 dapat dievaluasi lebih
lanjut untuk menghasilkan varietas padi gogo genjah daya hasil tinggi dalam
upaya meningkatkan produksi padi di lahan kering menghadapi perubahan iklim
global.
Identifikasi kegenjahan pada beberapa penelitian menunjukkan kompleksnya
keberadaan sifat genjah pada padi, sehingga perlu penelitian lebih lanjut.
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DAN PEMUPUKAN ORGANIK
IMPROVEMENT OF RED RICE GROWTH THROUGH APPLICATION
OF AEROBIC RICE SYSTEMS ON RAISED-BEDS AND
ORGANIC FERTILIZATION
Ni Wayan Dwiani Dulur *), Nihla Farida, dan Astam Wiresyamsi
Fakultas Pertanian, Universitas Mataram
Email: dwiani_dulur@yahoo.com
ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan dua varietas/galur tanaman
padi beras merah dapat ditingkatkan dengan aplikasi pupuk organik dan penerapan
teknik budidaya secara aerobik pada bedeng jika dibandingkan dengan teknik budidaya
padi secara konvensional. Percobaan dilaksanakan di lahan milik Fakultas Pertanian
Universitas Mataram, yang berlokasi di desa Nyurlembang, kecamatan Narmada
(Lombok Barat) mulai bulan April sampai dengan September 2016, yang ditata menurut
Split Split Plot Design, dengan menguji tiga faktor perlakuan yaitu teknik budidaya padi
(T1= konvensional; T2= sistem aerobik pada bedeng), pemupukan organik dengan
Bokashi (B0= tanpa pupuk Bokashi; B1= dengan Bokashi dan pupuk N-P-K dosis
anjuran; B2= dengan Bokashi dan pupuk N-P-K setengah dosis anjuran), dan
varietas/galur padi beras merah (V1= Inpago Unram-1; V2= galur Amp-G9), dengan
tiga ulangan (blok). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya tidak ada
pengaruh interaksi yang signifikan, kecuali interaksi antara teknik budidaya padi dan
pemupukan organik terhadap laju pertumbuhan jumlah anakan, dan jumlah anakan
umur 6, 7 dan 8 minggu setelah tanam (mst). Di antara tiga faktor perlakuan, teknik
budidaya padi berpengaruh nyata terhadap semua variabel pengamatan, di mana sistem
padi aerobik meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah anakan per rumpun
serta laju pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah anakan. Karena jumlah
anakan merupakan komponen pembentuk hasil yang didukung oleh jumlah daun yang
lebih tinggi pada sistem aerobik, maka sistem padi aerobik diharapkan akan
meningkatkan hasil gabah dibandingkan dengan teknik budidaya padi konvensional
(sistem tergenang). Pemupukan organik dengan Bokashi pupuk kandang sapi juga
meningkatkan laju pembentukan jumlah anakan padi beras merah.
Kata kunci: padi aerobik, beras merah, pupuk organik, Bokashi, konvensional
ABSTRACT
The study aims to determine whether the growth of two varieties / lines of red rice can
be enhanced by organic fertilization and application of aerobic cultivation techniques
on raised beds if compared with the conventional rice cultivation technique. The
experiment was conducted on land owned by the Faculty of Agriculture, University of
Mataram, which is located in the Nyurlembang village of Narmada district (West
Lombok), from April to September 2016, arranged according to Split Split Plot Design,
examining three treatment factors, i.e. techniques of rice cultivation (T1 =
conventional; T2 = aerobic system on raised beds), organic fertilization with Bokashi
(B0 = without Bokashi compost; B1 = with Bokashi and NPK fertilizer at the
recommended dose; B2 = with Bokashi and NPK fertilizer at half the recommended
dose), and varieties/lines of red rice (V1 = Inpago Unram-1 variety; V2 = Amp-G9
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line), with three replications (blocks). The results showed that in general there were no
significant interaction effects, except the interaction between rice cultivation techniques
and organic fertilization on average growth rate (AGR) of tiller number, and tiller
number at 6, 7 and 8 weeks after planting (WAP). Among the three treatment factors,
rice cultivation techniques significantly affected all the observation variables, in which
aerobic rice systems increased plant height, leaf number and tiller number per hill, and
AGR of plant height, leaf number and tiller number. Because tiller number is the most
important yield component supported by higher leaf number on the aerobic systems,
then the aerobic rice system is expected to increase grain yield compared with the
conventional rice cultivation technique (flooded system). Organic fertilization with
Bokashi of cow manure also increased the rate of tiller formation of the red rice
varieties/lines.
Keywords: Aerobic rice system, red rice, organic fertilizer, Bokashi, conventional

LATAR BELAKANG
Padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman pangan terpenting di Indonesia
karena sebagian besar penduduk Indonesia tergantung pada beras sebagai bahan pangan
pokok sehari-hari. Bahkan menurut Nguyen (2010), beras merupakan bahan pangan
pokok bagi separuh penduduk dunia. Indonesia merupakan negara penghasil beras
terbesar ke-3 setelah China dan India (Kompas, 02-09-2015), tetapi faktanya Indonesia
masih terus mengimpor beras tiap tahun karena produksi padi dalam negeri masih
belum mampu mencukupi kebutuhan terhadap beras, sehingga harus dipenuhi lewat
impor beras (Yudha, 2016).
Belakangan ini, selain kuantitas persediaan beras, orang Indonesia sudah mulai
banyak memikirkan nilai gizi beras yang akan dikonsumsi. Ini terbukti dari
perdagangan beras merah di pasar atau supermarket, walaupun harga beras merah dapat
mencapai dua kali lipat atau lebih dari harga beras putih yang bermutu, beras merah
juga sangat laris terjual. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat telah menyadari
fungsi kesehatan yang dimiliki oleh beras merah. Warna merah pada kulit ari beras
merah disebabkan oleh adanya kandungan anthocyanin (Abdel-Aal et al., 2006), yang
merupakan anggota dari senyawa-senyawa phenolics (Fasahat et al., 2012), dan
kandungan senyawa-senyawa phenolics ini menghasilkan aktivitas antioksidan yang
tinggi pada beras merah (Fasahat et al., 2012; Anggraini et al., 2015). Dari beberapa
cultivar padi beras merah dan hitam yang ada di Sumatra Barat, Anggraini et al. (2015)
melaporkan bahwa cultivar padi beras merah dari Solok Selatan merupakan yang
terbaik, dengan aktivitas antioksidan yang tinggi, yaitu 54.2% pada konsentrasi 0.25
mg/ml, dengan total kandungan polyphenol 31.3 mg/ml, dan protein 7.9%; dan inilah
yang menyebabkan beras merah memiliki nilai gizi dan nilai kesehatan yang tinggi.
Namun demikian, sebagian besar cultivar maupun galur harapan padi beras
merah di Indonesia merupakan cultivar padi gogo, dengan produktivitas yang rata-rata
masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas
cultivar padi beras merah, baik melalui pemuliaan maupun melalui perbaikan teknik
budidaya padi. Dengan pemuliaan tanaman padi melalui persilangan dan seleksi, di
Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) telah dihasilkan kultivar “Inpago
Unram 1”, yang merupakan padi gogo, dan berbagai galur harapan padi gogo beras
merah. Namun beberapa dari galu harapan padi gogo beras merah ini, setelah diuji di
lahan basah (sistem tergenang), juga memberikan hasil gabah yang relatif tinggi,
sehingga dianggap sebagai galur padi beras merah amfibi, walaupun sebagian galur padi
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beras merah yang telah dihasilkan lebih baik ditanam sebagai padi gogo (Muliarta dan
Permatasari, 2013; Aryana dan Wangiyana, 2016).
Dengan perbaikan teknik budidaya padi, selain teknik budidaya sistem
tergenang, yang disebut sebagai teknik budidaya konvensional, belakangan telah
muncul teknik budidaya padi yang memberikan produktivitas tinggi tetapi hemat air,
yaitu teknik budidaya padi SRI (Uphoff, 2002, 2003), dan teknik budidaya padi sistem
aerobik (Prasad, 2011). Dengan menerapkan teknik budidaya SRI (System of Rice
Intensification) selama 6 tahun berturut-turut di lahan sawahnya, seorang petani di
Madagascar dilaporkan memperoleh hasil gabah 2,74 ton pada sawah seluas 13 are
(setara 21 t/ha), tetapi dengan teknik konvensional di petak-petak sebelahnya, hanya
diperoleh hasil rata-rata 2,6 t/ha (Uphoff, 2002, 2003). Pada teknik budidaya SRI, padi
diairi secara intermittent pada fase vegetatif dan digenangi tipis pada fase reproduktif
(Uphoff, 2002, 2003), sedangkan pada teknik budidaya padi sistem aerobic (aerobic
rice system), padi ditumbuhkan pada kondisi yang tidak tergenang atau tidak jenuh air
dengan pengolahan tanah tanpa melalui pelumpuran (Prasad, 2011).
Dalam artikel ini dilaporkan pengaruh positif teknik budidaya padi secara
aerobik pada bedeng dan pemupukan organik dengan Bokashi terhadap pertumbuhan
dua genotipe (varietas dan galur) padi beras merah, jika dibandingkan dengan
penerapan teknik budidaya padi secara konvensional, yaitu dengan sistem tergenang.
BAHAN DAN METODE
Dalam penelitian ini digunakan metode eksperimental, dengan melaksanakan
percobaan lapangan, di lahan sawah milik Fakultas Pertanian, Universitas Mataram,
yang berlokasi di desa Nyurlembang, kecamatan narmada (Lombok Barat), dari bulan
April sampai dengan September 2016. Percobaan ditata menurut Rancangan Split Split
Plot Design, dengan menguji tiga faktor perlakuan sbb:
A. Teknik budidaya padi (T), sebagai petak utama (main plot), yang terdiri atas 2 taraf
perlakuan teknik budidaya, yaitu:
1. Konvensional (sistem tergenang), dengan pindah tanam bibit umur 21 hss (T1).
2. Sistem aerobik pada bedeng yang diairi melalui parit, dengan penanaman sistem
tugal benih langsung (tabela) padi, tanpa penggenangan bedeng (T3).
B. Pemupukan organik dengan Bokashi pupuk kandang sapi (B) sebagai anak petak
(sub plot), yang terdiri atas 3 taraf perlakuan, yaitu:
1. Tanpa pupuk organik (tanaman hanya dipupuk dengan pupuk N, P dan K sesuai
dengan dosis anjuran (B1).
2. Pemupukan organik dengan Bokashi pupuk kandang sapi (20 ton/ha) ditambah
pupuk N, P dan K dosis anjuran (B2).
3. Pemupukan organik dengan Bokashi pupuk kandang sapi (20 ton/ha) ditambah
pupuk N, P dan K setengah dosis anjuran (B3).
C. Varietas padi terpilih dari penelitian tahun I (V) sebagai anak anak-petak (sub subplot), yang terdiri atas 2 taraf perlakuan varietas/galur padi terpilih, yaitu varietas
Inpago Unram-1 (V1) dan galur Amp G9 (V2).
Dengan mengkombinasikan ketiga faktor maka diperoleh 12 kombinasi perlakuan, dan
tiap kombinasi perlakuan dibuat dalam 3 ulangan (blok).
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Pelaksanaan Percobaan
Persiapan lahan.-- Sebelum plotting dan pembuatan bedeng-bedeng untuk
penanaman padi aerobik, lahan diolah dengan sekali bajak dan sekali garu, kemudian
dibuat pematang untuk memisahkan petak utama teknik konvensional dan aerobik.
Untuk teknik aerobik dibuat 2 bedeng per plot (bedeng kembar) dengan ukuran 3,2 m x
0,75 m yang dipisahkan dengan saluran selebar 25 cm dan dalam 20 cm, dengan jarak
tanam 20 cm antar baris dan 15 cm dalam baris, sehingga populasi rumpun tanaman per
ha sama dengan teknik konvensional dengan jarak tanam 20 cm x 20 cm, sedangkan
untuk teknik konvensional tidak dibuat bedeng, hanya ukuran petak 3,2 m x 2 m,
dengan jarak tanam 20 cm x 20 cm. Untuk padi konvensional, sehari sebelum tanam
dilakukan pelumpuran sampai kondisi macak-macak, dan dilakukan pemupukan dasar
seperti pada percobaan I.1 tetapi dengan cara dicampurkan dengan lapisan atas tanah,
sedangkan untuk teknik aerobik tidak dilakukan pelumpuran tanah pada bedeng.
Penanaman dan perawatan tanaman.-- Untuk teknik aerobik, dilakukan
penanaman kecambah dengan menugalkan 4-5 kecambah (tetapi dibiarkan tumbuh
sampai besar hanya 2 tanaman per lubang tanam), sedangkan untuk teknik untuk teknik
konvensional dipindah-tanam bibit umur 21 hss (3 bibit per lubang tanam). Untuk
teknik aerobik tumpangsari dengan kedelai, 2-3 benih kedelai ditugalkan (disisipkan) di
antara barisan tugal kecambah padi (tetapi hanya 1 tanaman per lubang tanam yang
dipelihara sampai panen). Pupuk diaplikasikan sebagai pupuk dasar, yaitu seluruh dosis
pupuk Bokashi, SP-36 dan KCl ditambah 1/3 dosis pupuk Urea, dan pupuk susulan.
Pupuk dasar untuk teknik budidaya padi sistem konvensional diaplikasikan sehari
sebelum pindah tanam dengan cara menaburkan pupuk di permukaan tanah dan diaduk
dengan tanah menggunakan garu kecil pada saat pelumpuran. Untuk penanaman kering,
yaitu teknik aerobik, pupuk dimasukkan ke dalam lubang tugal, dengan menempatkan
pupuk NPK paling bawah, kemudian di atasnya ditempatkan rizosfir tanaman yang
diambil dari pot masa transisi di rumah kaca (5 g per lubang tugal), dan pupuk Bokashi
paling atas, kemudian di atasnya ditanam benih padi yang telah berkecambah, an
ditutup dengan tanah. Penanaman untuk padi sistem aerobik dilakukan pada hari yang
sama dengan penyemaian untuk teknik padi konvensional, dengan menanam benih yang
telah dikecambahkan (setelah direndam dan diperam). Pemupukan susulan dilakukan
dengan pupuk Urea dengan dosis dan waktu aplikasi yang sama seperti pada percobaan
I.1. Pengendalian hama/penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida nabati
secara periodik setiap 3 minggu sejak umur 2 minggu setelah tanam/semai sampai akhir
fase pengisian biji. Penyiangan gulma dilakukan pada umur 14, 28 dan 42 hst (hari
setelah tanam). Pengairan untuk teknik konvensional dilakukan dengan penggenangan
dengan mempertahankan tinggi genangan 5-7 cm. Untuk padi aerobik, pengairan
dilakukan dengan mengalirkan air melalui parit yang mengelilingi bedeng dengan
mempertahankan permukaan air 7-10 cm di bawah permukakan bedeng; dan kondisi ini
dipertahankan sejak tanam sampai dengan menjelang panen.
Panen.-- Panen dilakukan dengan memotong tanaman di pangkal jerami jika
gabah pada malai telah menunjukkan kriteria masak panen.
Pengamatan dan Analisis Data
Pengamatan dilakukan terhadap variabel pertumbuhan dan komponen hasil.
Variabel pertumbuhan meliputi tinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah anakan setiap 7
hari sejak tanam/semai, sedangkan komponen hasil meliputi jumlah anakan produktif,
panjang malai, jumlah gabah per malai, jumlah gabah berisi dan gabah hampa untuk
menghitung persentase gabah hampa, hasil gabah per pot, bobot 100 gabah, jerami
kering dan indeks panen, diamati setelah panen. Data dianalisis menggunakan program
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CoStat for Windows, dengan analisis keragaman (ANOVA) dan uji Beda Nyata Jujur
(BNJ) pada taraf nyata 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari data yang sudah dianalisis secara statistik, terutama hasil pengamatan
pertumbuhan tanaman padi, dapat dilihat bahwa faktor teknik budidaya padi, antara
teknik konvensional dan aerobik, merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya
terhadap pertumbuhan tanaman padi beras merah, yang menunjukkan pengaruh nyata
terhadap semua variabel pengamatan. Di antara dua faktor perlakuan berikutnya, faktor
pemupukan bokashi lebih banyak pengaruh signifikannya terhadap jumlah anakan
sedangkan varietas lebih banyak pengaruh nyatanya terhadap tinggi tanaman dan
jumlah anakan pada umur 7 dan 8 mst. Namun demikian, interaksi antar faktor
perlakuan hanya terjadi antara teknik budidaya padi dan pemupukan bokashi, yang
menunjukkan pengaruh interaksi yang signifikan terhadap laju pertumbuhan jumlah
anakan dan jumlah anakan pada umur 6, 7 dan 8 mst. Rangkuman hasil ANOVA
pengaruh faktor perlakuan dan interaksinya disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Rangkuman hasil ANOVA terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah
anakan, serta laju pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah
anakan

Variabel pengamatan

Main Effects
Interaction Effects
Teknik
Bokashi Varietas
TxBx
Budi-daya
TxB TxV BxV
(B)
(V)
V
padi (T)
*
ns
**
ns
ns
ns
ns
*
ns
**
ns
ns
ns
ns
*
ns
*
ns
ns
ns
ns
**
ns
ns
ns
ns
ns
ns
*
ns
ns
ns
ns
ns
ns
*
ns
ns
ns
ns
ns
ns
**
ns
ns
ns
ns
ns
ns
***
ns
ns
ns
ns
ns
ns
**
**
ns
*
ns
ns
ns
***
***
*
*
ns
ns
ns
***
***
*
*
ns
ns
ns

Tinggi Tanaman 7 MST
Tinggi Tanaman 8 MST
Laju Pertumb Tinggi tan
Jumlah Daun 7 MST
Jumlah Daun 8 MST
Laju Pertumb Jmlh daun
Jumlah Anakan 4 MST
Jumlah Anakan 5 MST
Jumlah Anakan 6 MST
Jumlah Anakan 7 MST
Jumlah Anakan 8 MST
Laju Pertumb Jmlh
anakan
**
**
ns
**
ns
ns
ns
Keterangan: ns = tidak signifikan; *, **, *** = signifikan pada p<0.05; p<0.01; p<0.001
berturut-turut; MST = minggu setelah tanam/sebar benih
Bila dilihat dari segi jumlah anakan, faktor perlakuan yang pengaruhnya
signifikan adalah hanya teknik budidaya padi dan pemupukan bokashi, terutama untuk
laju pertumbuhan rata-rata (AGR) jumlah anakan dan jumlah anakan umur 8 mst (akhir
fase vegetatif). Varietas juga menunjukkan perbedaan jumlah anakan yang signifikan
pada umur 7 dan 8 mst, tetapi tidak terhadap laju pertumbuhan jumlah anakan. Jumlah
anakan merupakan komponen hasil yang sangat penting karena akan menentukan
jumlah malai per rumpun. Selain pengaruh faktor (main effect) masing-masing faktor
perlakuan terhadap jumlah danakan dan laju pertumbuhan jumlah anakan, juga terdapat
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Laju pertumb jmlh daun per hari

interaksi yang nyata antara teknik budidaya padi dan pemupukan organik terhadap laju
pertumbuhan jumlah anakan dan jumlah anakan pada umur 6, 7 dan 8 mst. Namun
demikian, faktor pemupukan bokashi tidak berpengaruh nyata terhadap laju
pertumbuhan jumlah anakan, tetapi ada interaksi yang signifikan antara teknik budidaya
padi dan pemupukan bokashi terhadap laju pertumbuhan jumlah anakan, seperti dapat
dilihat dari Gambar 1.
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
B0

B1

B2

B0

B1

Padi konvensional

Gambar 1.

B2

Padi sistem aerobik

Rata-rata (Mean ± SE) laja pertumbuhan jumlah anakan (anakan/hari)
galur/varietas padi beras merah pada beberapa kombinasi teknik budidaya
padi dan pemupukan bokashi

Dari perkembangan rata-rata jumlah anakan per rumpun, juga terlihat adanya
perbedaan antar teknik budidaya padi maupun antar kombinasi antara teknik budidaya
padi dan pemupukan organik Bokashi, di mana peningkatan jumlah anakan per rumpun
terjadi lebih lambat pada teknik budidaya padi secara konvensional dibandingkan
dengan teknik budidaya padi secara aerobik pada bedeng, yang menyebabkan jumlah
anakan final per rumpun lebih rendah pada padi beras merah yang ditanam dengan
teknik budidaya konvensional dibandingkan pada teknik budidaya padi aerobik, seperti
dapat dilihat pada Gambar 2.

Jumlah anakan per rumpun

24
20
16
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8
T1 B0N100
T1 B1N50
T3 B1N100

4

T1 B1N100
T3 B0N100
T3 B1N50

0
JA 1mst

JA 2mst

JA 3mst

JA 4mst

JA 5mst

JA 6mst

JA 7mst

JA 8mst

Gambar 2. Perkembangan jumlah anakan per rumpun antar kombinasi antara teknik
budidaya padi dan pemupukan organik Bokashi dari umur 1 sampai dengan
8 MST

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

94

Karena jumlah anakan merupakan komponen utama yang akan menghasilkan
perbedaan jumlah malai, dan jumlah malai merupakan komponen utama yang akan
membedakan hasil gabah per rumpun, maka dapat diduga bahwa antar teknik budidaya
padi ini juga akan menghasilkan perbedaan hasil gabah per rumpun. Jika dibandingkan
antara teknik budidaya konvensional dan aerobik (tanpa kedelai), maka tampak pada
Gambar 2 bahwa jumlah anakan padi pada teknik budidaya aerobik lebih banyak
dibandingkan dengan pada teknik budidaya konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa
teknik budidaya aerobik lebih baik jika dibandingkan dengan teknik budidaya padi
secara konvensional. Hanya saja proses pengeringan yang dilanjutkan dengan
penghitungan hasil gabah untuk keseluruhan percobaan, masih belum selesai
dilaksanakan untuk semua unit percobaan, tetapi sudah ada indikasi bahwa berat gabah
berisi kering giling lebih tinggi pada teknik budidaya padi aerobik dibandingkan dengan
teknik konvensional.
Jadi dari Gambar 2 jelas tampak bahwa di antara ketiga teknik budidaya padi,
jumlah anakan paling rendah pada teknik budidaya padi secara konvensional, yaitu
menggunakan sistem tergenang. Mungkin itu sebabnya, pada saat tidak diharapkan
untuk produksi anakan, karena sudah terlambat, maka pertanaman padi dianjurkan
untuk digenangi setinggi 10 cm, untuk mengambat tumbuhnya anakan yang terlambat
(Deptan, 1977). Ini berarti sistem aerobik dapat meningkatkan jumlah anakan serta
jumlah daun, jika dibandingkan dengan sistem irigasi tergenang (konvensional). Teknik
bididaya padi secara aerobik ini mirip dengan teknik budidaya SRI pada fase vegetatif,
yang menghindari terjadinya penggenangan sehingga jumlah anakan menjadi tinggi
pada teknik budidaya padi SRI (Uphoff, 2003). Dan dengan teknik SRI tersebut,
produktivitas padi dapat ditingkatkan, bahkan ada yang mengukur hasil padi yang
mencapai 2,74 ton pada lahan sawah seluas 13 are (setara 21 t/ha), di mana telah
dipraktekkan teknik budidaya SRI selama 5 tahun, sedangkan dengan teknik
konvensional di petak-petak sebelahnya, hanya diperoleh hasil rata-rata 2,6 t/ha
(Uphoff, 2002, 2003).
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan atas hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa teknik budidaya padi
sistem aerobik (aerobic rice system) secara signifikan meningkatkan jumlah anakan dan
jumlah daun, serta laju peningkatan jumlah daun dan jumlah anakan padi. Karena
jumlah anakan merupakan komponen pembentuk hasil yang didukung oleh jumlah daun
yang lebih tinggi pada sistem aerobik, maka sistem padi aerobik diharapkan akan
meningkatkan hasil gabah dibandingkan dengan teknik budidaya padi konvensional
(sistem tergenang). Pemupukan organik dengan Bokashi pupuk kandang sapi juga
meningkatkan laju pembentukan jumlah anakan padi beras merah.
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KARAKTER FISIOLOGI DAN DAYA HASIL GALUR MUTAN KACANG
TANAH YANG DITANAM DI LAHAN KERING
(PHYSIOLOGY TRAITS AND YIELD OF PEANUT MUTAN LINE CULTIVATED
IN DRY LAND)
1)

Hanafi Abdurrachman1), A. Farid Hemon1), , Sumarjan1)
PS. Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram
e-mail: faridhemon_1963@yahoo.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter fisiologi dan daya hasil galur mutan
kacang tanah yang ditanam di lahan kering. Penelitian telah dilaksanakan di lahan
petani di Desa Amor-Amor Kabupaten Lombok Utara. Benih yang digunakan berasal
dari benih mutan kacang tanah generasi M5 dan kultivar Singa digunakan sebagai
tanaman kontrol. Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 5
galur mutan dan tiap galur mutan ditanam pada 3 ulangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa galur-galur mutan kacang tanah yang toleran kekeringan
mempunyai karakter fisiologi yang lebih baik (kadar air jaringan, kadar nitrogen
jaringan, dan kadar prolina yang tinggi serta jumlah stomata yang lebih banyak)
dibanding dengan galur mutan kacang tanah yang sensitif kekeringan. Galur mutan
kacang tanah dengan karakter fisiologi yang lebih baik cenderung menghasilkan daya
hasil yang lebih tinggi dibanding galur yang sensitif cekaman kekeringan. Galur G300II dan G200-I mempunyai daya hasil yang tertinggi pada lahan kering yaitu berturutturut 1,33 ton polong kering/Ha dan 1,28 ton polong kering/Ha.
ABSTRACT
The objective of this research was to know physiology traits and yield potential of
peanut mutan lines generated from Gamma ray under dry land. The experiment had
been done in dry land area Amor-Amor village North Lombok Regency. The peanut
mutan lines seeds of mutan M5 generation were used in this experiment. Peanut plants
of cv. Singa was also tested as control plant. Study was arranged in randomized block
design with five mutan lines and each mutan lines planted in 3 replications. Results of
study showed that peanut mutan lines that tolerant to dry land had physiology traits
better (plant tissue water content, plant tissue nitrogen content, prolin conten were
higher, and more stomata number)than peanut mutan line that sensitive to dry land.
Peanut mutan lines having better physiology trait tended to produced higher yielding
compared with sensitive peanut mutan lines to drought stress. G300-II and G200-I lines
had highest yielding potential (dry pod) in dry land ie. 1,33 ton/Ha and 1,28 ton/Ha ,
respectively.
Key words: mutan line, drought, dry land
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LATAR BELAKANG
Budidaya kacang tanah biasa dilakukan pada akhir musim hujan atau awal
musim kemarau dan dilakukan di lahan kering terutama pada lahan sawah tadah hujan,
ladang dan lahan tegalan. Kondisi lahan seperti ini sering menimbulkan masalah pada
usaha tani kacang tanah, terutama masalah cekaman kekeringan akibat menurunnya
ketersediaan air tanah. Masalah tersebut sangat berpengaruh negatif pada produktivitas
kacang tanah di lahan kering.
Cekaman kekeringan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman terutama pada
kenampakan morfologi dan perkembangan tanaman, perkembangan sel, fisiologi dan
biokimia (Yoshiba et al., 1997). Pada keadaan defisit air menyebabkan luas daun
berkurang dibanding kondisi optimum. Cekaman air menyebabkan pengurangan
biomassa daun dan polong kering kacang tanah (Collino et al., 2000) dan penurunan
bobot kering polong diduga disebabkan oleh proses terhambatnya inisiasi dan
pemanjangan ginofor (Chapman et al., 1993).
Cekaman kekeringan mempengaruhi proses fisiologi berupa penurunan
transpirasi dan potensial air rendah, dan fotosintesis (Pookpadi et al. 1990; Vieira et al.
1992). Tanaman yang terkena stres kekeringan, potensi air daun menurun, pembentukan
klorofil daun terganggu (Alberte et al. 1977) dan struktur kloroplas mengalami
disintegrasi (Van Doren & Reicosky 1987). Gangguan fotosintesis terutama
berhubungan dengan penutupan stomata, sehingga gas CO2 tidak dapat terinfiltrasi
dalam tanaman karena stomata tertutup. Disamping itu, defisit air menyebabkan bahan
baku air untuk fotosintesis berkurang dan kalau terjadi fotosintesis menyebabkan
distribusi fotosintat terganggu. Berkurangnya hasil fotosintat menyebabkan gugurnya
bunga, polong dan biji yang telah terbentuk (Sloane et al. 1990).
Upaya yang mungkin dilakukan untuk mengatasi cekaman kekeringan pada
usaha tani kacang tanah adalah penggunaan kultivar toleran kekeringan. Hemon dan
Sumarjan (2012-2014) telah mendapatkan beberapa galur mutan generasi M5 kacang
tanah hasil induksi mutasi dengan sinar gamma. Galur-galur ini sebelumnya telah
skrining dan diseleksi pada cekaman kekeringan di laboratorium, di rumah kaca dan
diuji di lahan sawah pada kondisi cukup air dan tidak mengalami cekaman kekeringan.
Mutan generasi M5 merupakan generasi turunan yang secara genetik karakternya sudah
hampir stabil terutama pada kondisi lahan optimum (lahan sawah irigasi). Namun
kondisi lahan kering yang sangat fluktuatif iklimnya dan kondisi air tanah yang sangat
terbatas, menyebabkan karakter tanaman menjadi tidak stabil dan dapat berubah serta
potensi hasil tanaman menjadi rendah.
Pada penelitian ini ingin dievaluasi secara langsung kemampuan daya hasil
kacang tanah dan karakter fisiologinya pada kondisi lahan kering Lombok Utara.
Beberapa karakter fisiologi yang ingin diketahui adalah kadar prolina, kadar nitrogen
jaringan, jumlah stomata, dan kadar air jaringan.

BAHAN DAN METODE
Penelitian telah dilaksanakan di lahan petani di Desa Amor-Amor Kecamatan
Kayangan Kabupaten Lombok Utara (1160 1’ 31,99” - 1160 29’ 35,76” BT dan 80 12’
37,44” - 80 28’ 49,58” LS). Curah hujan tahunan rata-rata 1.200 mm terdistribusi antara
bulan Desember/Januari sampai April/Mei, suhu dan kelembaban udara masing-masing
310C dan 84%.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

98

Benih yang digunakan berasal dari benih mutan kacang tanah generasi M5 dan
varietas Singa sebagai tanaman kontrol. Benih-benih yang berkualitas baik dipilih
dari polong yang bernas.
Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok, dengan 5 galur mutan
dan tiap galur ditanam pada 3 ulangan. Lahan percobaan diolah satu kali sampai halus
dan dibuat ploting. Ukuran plot 3,0 x 4,0 m. Penanaman dilakukan dengan cara ditugal
dengan kedalaman benih tidak lebih dari 3 cm. Sebelum ditanam benih, setiap lubang
tugal diberi Furadan 3G 0,5 g per lubang tanam. Penanaman dilakukan dengan jarak
tanam 20 x 40 cm. Tiap lubang tanam ditanam dua biji. Setiap bulan dilakukan
penyiangan sambil melakukan pendangiran dengan cara membolakbalik tanah sehingga
tanah menjadi longgar. Pemupukan dilakukan sehari sebelum tanam dengan disebar
diatas petak percobaan. Pupuk yang digunakan adalah pupuk majemuk Ponska 75 kg
per hektar. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan penyemprotan
insektisida (Decis) dan fungisida (Dithane M-45). Pengairan dilakukan melalui pipa air
tanah.
Panen dilakukan pada umur 90 hari setelah tanam atau setelah kulit polong
mengeras dan daun menguning. Parameter yang diamati meliputi : tinggi batang utama,
jumlah daun, jumlah cabang, bobot berangkasan basah dan kering akar,
bobot
berangkasan basah dan kering tanaman di atas tanah, jumlah polong berisi dan bobot
kering polong per plot (Hektar).
Pengamatan karakter fisiologi meliputi jumlah stomata, kadar air jaringan
tanaman saat panen, kadar N jaringan tanaman dan kadar prolina. Pengamatan jumlah
stomata dilakukan dengan mikroskop dan kadar air jaringan tanaman dengan metode
oven (thermostat), analisis prolin berdasarkan metode Bates et al. (1973) yang
dimodifikasi dan analisis N jaringan tanaman berdasarkan metoda Kjeldahl.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penanaman kacang tanah toleran kekeringan mampu membantu masalah
cekaman kekeringan di lahan kering. Identifikasi karakter galur kacang tanah sangat
berguna terutama untuk melihat perilaku tanaman untuk merespon kondisi lahan kering
serta potensi daya hasilnya.
Galur-galur mutan kacang tanah yang dievaluasi ini merupakan generasi M5
hasil induksi mutasi dengan iradiasi sinar Gamma. Galur-galur ini diidentifikasi
karakter fisiologi pada penanaman di lahan kering. Karakter fisiologi yang diamati
adalah jumlah stomata dan kadar air jaringan tanaman. Jumlah stomata atau kepadatan
sromata sangat berkaitan dengan kemampuan tanaman untuk mekakukan transpirasi
tanaman (Nilson dan Assmann, 2007). Pada galur mutan yang diuji ternyata jumlah
stomata tidak berbeda (Tabel 1). Ini menunjukkan bahwa peranan stomata sebagai alat
transpirasi pada masing-masing galur adalah tidak berbeda.
Pada Tabel 1 terlihat bahwa kadar air jaringan tanaman berbeda antar galur
mutan. Kadar air jaringan tanaman yang tinggi menunjukkan bahwa galur tersebut
mampu mempertahankan keseimbangan antara penyerapan air oleh akar dengan proses
trasnpirasi. Galur G300-II dan G200-I serta tanaman kontrol (cv. Singa) mempunyai
kadar air jaringan yang lebih tinggi dibanding galur mutan yang lain. Galur-galur
dengan kadar air jaringan yang rendah memungkinkan akan terjadi defisit air pada sel
tanaman sehingga dapat mempengaruhi produksi tanaman. Menurut Yoshiba et al.
(1997) bahwa kondisi cekaman kekeringan dengan potensial air jaringan tanaman
rendah mempengaruhi pertumbuhan tanaman terutama pada kenampakan morfologi dan
perkembangan tanaman, perkembangan sel, fisiologi dan biokimia. Pada keadaan defisit
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air menyebabkan luas daun berkurang dibanding kondisi optimum. Pengurangan luas
daun ini dipengaruhi oleh pengurangan kecepatan pembelahan dan luas areal sel sampai
40 % dibanding tanaman kontrol (Granier dan Tardieu 1999). Cekaman air
menyebabkan pengurangan biomasa daun dan polong kering kacang tanah (Collino et
al., 2000) dan penurunan bobot kering polong diduga disebabkan oleh proses
terhambatnya inisiasi dan pemanjangan ginofor (Chapman et al., 1993). Pada tanaman
kedelai, defisit air menurunkan luas area dan kandungan klorofil daun (Shimada et al.,
1992), menurunkan ukuran polong, biji, dan bobot kering polong (Pookpadi et al.
1990), dan menurunkan kualitas biji (Franca-Neto et al., 1993). Defisit air lebih jauh
akan menyebabkan bahan baku air untuk fotosintesis berkurang dan kalau terjadi
fotosintesis menyebabkan distribusi fotosintat terganggu. Berkurangnya hasil fotosintat
menyebabkan gugurnya bunga, polong dan biji yang telah terbentuk (Sloane et al.
1990).
Pada Tabel 1 juga terlihat bahwa galur G300-II, G200-I dan tanaman kontrol
(cv. Singa) memproduksi kadar nitrogen jaringan lebih tinggi dibanding galur lain.
Galur toleran kekeringan akan memperlihatkan kandungan nitrogen jaringan yang lebih
tinggi dibanding tanaman yang sensitif kekeringan. Nitrogen merupakan bagian dari
DNA, RNA, klofil dan protein dan memainkan peranan penting pada metabolisme sel.
Bungard et al. (1997) melaporkan bahwa aplikasi nitrogen dapat meningkatkan
kapasitas fotosintesis daun melalui peningkatan protein stroma dan thylakoid daun.
Kekurangan nitrogen menyebabkan cekaman kekeringan pada tanaman dan akhirnya
akan menghambat pertumbuhan tanaman terutama ukuran daun melalui pengurangan
jumlah dan ukuran sel (Heckathorn et al., 1997).
Selanjutnya pada kadar prolina ternyata galur mutan G300-II dan G200-I
memberikan kadar prolina yang jaun lebih tinggi dari varietas kontrol (Singa), serta
galur yang lain (Tabel 1). Karakter metabolik berupa akumulasi prolina pada jaringan
tanaman merupakan karakter untuk toleransi tanaman terhadap cekaman kekeringan.
Tanaman yang toleran terhadap stres kekeringan mengakumulasikan prolina jauh lebih
tinggi dari tanaman peka. Asam amino ini dipercaya berfungsi sebagai protektor atau
menstabilisasi enzim atau struktur membran yang sensitif pada kekeringan (Girousse et
al., 1996; Iyer dan Caplan 1998). Prolina jelas merupakan senyawa osmotikum dan
compatible solut yang dapat terakumulasi pada konsentrasi tinggi pada sel sitoplasma
tanpa merusak struktur sel. Akumulasi prolina berfungsi sebagai detoksifikasi radikal
dan meregulasi status redoks sel.
Tabel 1. Rata-rata jumlah stomata, kadar air jaringan tanaman (%), kadar nitrogen
jaringan tanaman (%) dan kadar prolina (µg/g basah sampel) beberapa galur
mutan kacang tanah
Galur atau varietas
Jumlah
Kadar air
Kadar N total
Kadar
stomata
jaringan
jaringan
prolina
32,4 a
1,9 b
SINGA
75,2
194,5 b
22,4 c
1,7 bc
G100-II
82,7
96,0 d
29,5 b
1,8 b
G300-III
86,3
180,3 b
27,5
b
1,7
bc
G150-IV
73,0
134,9 c
35,7 a
2,1 a
G300-II
87,9
754,4 a
35,3 a
2,2 a
G200-I
80,1
767,6 a
Keterangan : rata jumlah stomata tiap bidang pandang (perbesran 10 x 20)
*) Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
pada uji Duncan 5%
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Parameter hasil yang diamati adalah jumlah polong dan berat kering polong.
Pada Tabel 2 terlihat bahwa galur mutan selain G100-II merupakan galur mutan yang
mempunyai daya hasil yang lebih tinggi dibanding yang lain. Galur-galur ini mampu
memberikan daya hasil yang terbaik pada kondisi lahan kering Lombok Utara.
Kemampuan galur-galur ini untuk berproduksi sangat tergantung dari kemampuannya
untuk beradaptasi dengan kondisi lahan kering. Mekanisme toleransi terhadap
kekeringan dari masing-masing galur ada hubungannya dengan karakter fisiologi.
Tanaman yang mempunyai kadar prolina yang lebih tinggi diduga mampu melindungi
tanaman dari kekeringan. Tanaman yang toleran terhadap stres kekeringan
mengakumulasikan prolina jauh lebih tinggi dari tanaman peka.
Tabel 2. Jumlah dan berat kering polong beberapa galur mutan kacang tanah
Galur atau varietas

Jumlah polong

Berat kering polong
Berat kering polong (ton
(g) per 12 m2
per hektar
Singa
23,17 b
1491,7 b
1,24
G100-II
18,20 c
1415,0 b
1,18
G300-III
17,00 c
1532,0 a
1,28
G150-IV
16,50 c
1576,3 a
1,31
G300-II
27,17 a
1598,0 a
1,33
G200-I
21,50 b
1532,0 a
1,28
*) Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak
berbeda nyata pada uji Duncan 5%

KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa galur-galur mutan kacang tanah yang
toleran kekeringan mempunyai karakter fisiologi yang lebih baik (kadar air jaringan,
kadar nitrogen jaringan, dan kadar prolina yang tinggi serta jumlah stomata yang lebih
banyak) dibanding dengan galur mutan kacang tanah yang sensitif kekeringan. Galur
mutan kacang tanah dengan karakter fisiologi yang lebih baik cenderung menghasilkan
daya hasil yang lebih tinggi dibanding galur yang sensitif cekaman kekeringan. Galur
G300-II dan G200-I mempunyai daya hasil yang tertinggi pada lahan kering yaitu
berturut-turut 1,33 ton polong kering/Ha dan 1,28 ton polong kering/Ha.
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DAYA HASIL DAN KORELASI ANTAR SIFAT PADA JAGUNG KETAN
KULTIVAR LOKAL BIMA YANG DIPERBAIKI DENGAN SELEKSI MASSA
HINGGA SIKLUS KE ENAM (C6)
(YIELD POTENTIAL AND CORRELATION AMONGS CHARACTERS ON
GLUTINOUS CORN LOCAL CULTIVAR BIMA DEVELOPED BY THE
SELECTION OF MASS UP TO CYCLE SIXTH (C6))
Idris1), Hanafi Abdurrachman1) dan Uyek Malik Yakop1)*
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* Korespondensi : No. Hp. +6281936779896, Email : uyakop@yahoo.com
ABSTRAK
Jagung ketan memiliki keunggulan komparatif dengan jagung-jagung lain yaitu rasanya
yang pulen. Perbaikan populasi ini sudah berlangsung hingga enam siklus seleksi
massa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hasil dan keeratan hubungan
antara hasil dengan sifat-sifat lain. Penelitian dilaksanakan di Desa Gumantar
Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara dari bulan Maret hingga Agustus 2016.
Penelitian dilaksanakan dengan metode eksperimental dengan rancangan acak
kelompok. Percobaan terdiri dari tujuh perlakuan yaitu populasi Co, C1, C2, C3, C4, C5,
dan C6. Masing-masing perlakuan diulang empat kali. Data dianalisis dengan analisis
ragam pada taraf nyata 5 %. Data yang menunjukkan beda nyata diuji lanjut dengan uji
beda nyata jujur. Di samping itu juga dilakukan analisis korelasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa daya hasil populasi Co, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 masing-masing
berturut-turut adalah sebesar 3,55 ton/ha, 3,58 ton/ha, 3,60 ton/ha, 3,67 ton/ha, 4,23
ton.ha, 4,33 ton/ha, dan 4,51 ton/ha. Berat biji pipil kering per tongkol berkorelasi
positif nyata dengan seluruh sifat yang diamati.
Kata kunci : jagung ketan, seleksi massa, daya hasil, korelasi.
ABSTRACT
Glutinous corn has a comparative advantage to other kinds of corns as having sticky
feature in taste. This population has been developed up to six cycles using mass
selection method.
This study aims to determine the yield potential and correlation between the traits of
yield and other characters. The research was conducted in the village of Gumantar,
Kayangan North Lombok District from March to August 2016. The research was an
experimental method designed by a randomized block. The experiment consisted of
seven treatments of population, namely Co, C1, C2, C3, C4, C5, and C6. Each
treatment was repeated four times. Data were analyzed by analysis of variance with 5
% of probability level. The data showed that signifacantly difference was further tested
by honestly significant difference test. The value of correlation amongst characters was
also analysed The results showed that the yield population of Co, C1, C2, C3, C4, C5,
and C6 were 3.55 tonnes / ha, 3.58 t / ha, 3.60 t / ha, 3.67 tons / ha, 4.23 ton.ha, 4.33
tonnes / ha and 4.51 tonnes / ha, repectivelly. Dry weight of seed grains per ear were
positively correlate with all of the traits observed.
Keywords: glutinous corn, mass selection, yield, correlation.
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LATAR BELAKANG
Pemuliaan pada tanaman jagung dapat menghasilkan varietas unggul yang
berdaya hasil tinggi, tahan penyakit bulai, dan sifat-sifat lain yang penting (Subandi,
Sudjana dan Setiyono, 1986). Pemuliaan umumnya dimulai dengan populasi dasar yang
memiliki keragaman genetik. Makin tinggi keragaman genetiknya makin efektif
kemajuan seleksi yang dicapai (Bari, Musa dan Syamsudin, 1981). Oleh karena itu
suatu program pemuliaan dimulai dengan pembentukan populasi dasar yang keragaman
genetiknya tinggi. Pembentukan populasi dasar antara lain dapat dilakukan melalui
persilangan antar populasi terpilih atau persilangan antar individu tanaman dalan
populasi yang mempunyai fenotipa sama. Setelah melakukan persilangan hanya
dibutuhkan satu generasi kawin acak untuk membentuk kombinasi-kombinasi baru
(Poespodarsono, 1988). Kombinasi baru ini menyebabkan terjadinya keragaman genetik
dalam populasi.
Jagung ketan lokal Bima merupakan tanaman jagung yang banyak ditanam di
Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Jagung ini
cukup disenangi oleh konsumen karena rasanya pulen. Namun demikian, produksinya
masih rendah yaitu (3,18 ton/ha) pipilan kering (Idris, Sudika dan Ujianto, 2006).
Kondisi jagung ini di lapangan sangat beragam baik umur berbunga, umur panen, tinggi
tanaman, panjang tongkol maupun berat biji per tongkol.
Hasil pendugaan ragam terhadap populasi jagung ketan lokal Bima telah
dilakukan oleh ldris, Sudika dan Ujianto, (2006) menunjukkan bahwa sifat tinggi
tanaman dan panjang tongkol memiliki nilai ragam aditif lebih besar dari ragam,
dominan. Di samping itu, dua sifat tersebut memiliki nilai heritabilitas dalam arti sempit
yang tinggi masing-masing 0,689 untuk tinggi tanaman. dan 0,803 untuk panjang
tongkol. Sifat tinggi tanaman dan panjang tongkol memiliki nilai koefisien korelasi
genetik yang positif dan nyata terhadap hasil. Tanaman yang memiliki sifat demikian ini
menurut Basuki (1996) dapat diperbaiki dengan seleksi massa.. Lebih lanjut Rinjayani
(2006) menjelaskan bahwa seleksi massa dengan pengendalian penyerbukan
memberikan kemajuan seleksi yang nyata dibandingkan dengan seleksi massa tanpa
pengendalian penyerbukan. Seleksi massa. dengan menggunakan petak terbagi ("grid
system") telah banyak dilakukan untuk memperbaiki sifat tanaman seperti yang
dilakukan oleh Yakop, ldris dan Ujianto (2004) pada jagung lokal Kebo. Penelitian ini
menunjukkan terjadi peningkatan 12 % hasil jagung lokal Kebo hingga siklus ke 5.
Perbaikan jagung ketan kultivar lokal Bima ini telah dilakukan hingga enam
siklus seleksi. Memperhatikan kemajuan seleksi yang diperoleh ternyata bersifat nyata
dan linear (Idris dan Hanafi 2016). Hal ini tentu berdampak pada peningktn hasil. Di
samping itu perlu pula dikethui sifat tanaman yang memberikan dukungan terhadap
hasil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui daya hasil dan
keeratan hubungan antara hasil dengan sifat-sifat lain pada jagung kultivar lokal Bima
yang diperbaiki dengan seleksi massa hingga siklus ke enam (C6).
BAHAN DAN METODE
Bahan penelitian meliputi benih jagung ketan kultivar lokal Bima siklus awal
(C0), C1, C2, C,3. C4, C5 dan C6, Herbisida, Furadan 3 G, Suromyl, Darmasri, pupuk
Urea dan Ponska. Alat meliputi. bajak, paranert, tugal, handsprayer, timbangan,
meteran dan alat tulis menulis.
Penelitian dirancang dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri
dari 7 perlakuan yaiti populasi awal (C0), populasi siklus pertama (C1), siklus ke dua
(C2), siklus ke tiga (C3), siklus ke empat (C4), siklus ke lima (C5) dan populasi siklus
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keenam (C6). Tiap perlakluan diualng empat kali. Penelitian dilaksnakan di Desa
Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara dari 1 Maret 2016 sampai
28 Agustus 2016.
Penelitian berlangsung dalam dua tahap penamaman yaitu tahap seleksi dan
tahap pengujian.Penelitian diawali dengan pengolahan tanah kemudian dibuat petakpetak penanaman, Benih yang ditanam adalah benih siklus ke lima (C5). Sebelum benih
ditanam, benih diperlakukan dengan Suromyil 35 SD untuk mencegah penyakit bulai.
Benih ditanam pada jarak tanam 75 x 30 cm. yang dilanjutkan dengan pemberian pupuk
dasar dengan dosis 300 kg Urea, 100 kg SP-36 dan 100 kg KCl. Pupuk dasar adalajh
setengah dosis utrea dan seluruhj dosis pupuk SP-36 dan KCl. Pupuk dasar ditugal
berdam,pingan dengan lubang tanam. Sedangkan setengah dosis urea diberikan pada
umur 21 hari setelah tanam yang diaweali dengan penyiangan dan diakhiti dengan
pembumbunan. Pengairan dilakukan seusai tanam dan selang dua minggu hingga panen.
Pembumbunan dilakukan pada umur tiga minggu setelah tanam dengan maksud untuk
memperbaiki skturuktur tanah. Pemanenan dilakukan setelah 80 % tanaman
menunjukkan krtiria panen.
Data yang diamati meliputi umur keluar bunga jantan, umur keluar bunga betina,
tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, umur panen panjang tongkol, diamnater
tongkol, jumlah baris per tongkol, jumlah biji per tongkol, berat biji per tongkol dan
berat 1000 butir biji. Daia dianalisis dengan analisis sidik ragam pada taraf nyata 5 %.
Daya hasil dihitung atas dasar berat biji pipil kering per tongkol. Untuk melihat
keeratan hubungan antara hasil dengan sifat-sifat lain dilakukan analisis korelasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Jagung ketan memiliki beberapa keunggulan, salah satu di antaranya adalah rasa
yang pulen. Jagung ketan kultivar lokal Bima telah diperbaiki melalui seleksi massa
dengan pengendalian penyerbukan hingga siklus ke lima (C5). Selama lima siklus
tersebut diperoleh kemajuan seleksi yang linear dan nyata terutama untuk sifat-sifat
yang menjadi kriteria seleksi yaitu tinggi tanaman dan panjang tongkol. Demikian juga
pada perbaikan yang terakhir ini yaitu seleksi massa untuk siklus ke enam (C6). Dari
enam siklus seleksi tersebut terjadi perubahan nilai rata-rata populasi yang berdampak
pada perbedaan daya hasil dari masing-masing populasi. Hasil analisis ragam tampak
pada Tabel 1, dimana berat biji per tongkol memberikan gambaran tentang daya hasil
masing-masing populasi.
Tabel 1. Rangkuman nilai kuadrat tengah masing-masing sifat yng diamati
SK
db
1*)
2
3
4
5
6
Blok
3
3,46
2,14
151,0
3,82
0,03
0,32
Genotipe
6
30,6*
199*
506,3* 131*
0,31* 2,89
Linear
1
179*
11,6*
879,9* 70,5* 1,79* 15,03*
Sisa
5
1,89
0,74
431,5* 0,12
0,01
0,27
Galat
19
6,42
2,77
113,6
0,36
0,05
1,36
Total
28
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Tabel 1, Lanjutan
SK
db
7
8
9
10
11
12
Blok
3
0,26
0,01
0,76 1232,7
12,33 1693
Genotipe
6
1,66*
0,13*
0,48 2474,6
24,79 213,6
Linear
1
8,62*
0,33*
2,21* 1947,3
194,7* 1053
Sisa
5
0,07
0,09
0,14 2588,7
258,9 457,4
Galat
19
0,02
0,04
0,04 9625,3
282,13 949,1
Total
28
*) 1. Umur keluar malai, 2. Umur keluar rambut tongkol, 3. Tinggi tanaman, 4. Jumlah
daun, 5. Diameter batang, 6. Umur panen, 7. Panjang tongkol, 8. Diameter tongkol,
9.Jumlah baris per tongkol, 10. Jumlah biji per tongkol, 11. Berat biji pipil kering per
tongkol, dan 12. Berat 1000 butir biji
Berdasarkam data pada Tabel 1 bahwa semua sifat kecuali umur panen, jumlah
baris per tongkol, jumlah biji per tongkol, berat biji pipil kering per tongkol dan baerat
1000 butir biji menunjukkan beda nyata antar populasi. Namun sifat-sifat tersebut
kecuali jumlah biji per tongkol berat 1000 butir biji menunjukkan kemajuan genetik
yang linear dan nyata. Berat biji pipil kering per tongkol sebagai sasaran akhir kegiatan
seleksi masih belum menunjukkan beda nyata antar populasi. Menurut Poespodarsono
(1988), peningkatan produksi (berat biji per tongkol) membutuhkan waktu yang panjang
karena terbentuknya sifat ini merupakan akumulai dari perbaikan sifat-sifat yang lain.
Itulah alasan berat biji pipil kering per tongkol tidak berbeda nyata antar populasi. Hal
ini mengindikasikan bahwa kegiatan perbaikan hasil ini masih membutuhkan waktu.
Atau dengan perkataan lain bahwa kegiatan seleksi masih perlu dilanjutkan. Hal ini
terkait pula dengan hasil analisis ragam yang menunjukkan kemajuan genetik yang
linear dan nyata untuk sifat berat biji pipil kering per tongkol..
Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa umur keluar malai maupun rambut
tongkol, populasi siklus ke 6 (C6) adalah yang terlama. Lamanya umur berbunga
menunjukkan masa vegetatif tanaman lebih panjang. Lebih lanjut dimaknai peluang
menimbun karbohidrat dan zat-zat lainnya lebih lama pula. Hal ini berhubungan
dengan tingginya berat biji pipil kwering per tongkol atau daya hasil daya hasil
populasi siklus ke 6 (C6)
Tabel 2. Rata-rata hasil pengamatan untuk seluruh sifat yang diamatic
Perlakan
1
2
3d
4
5
C0
42,75a
48,50a
173,60a
12,25a
2,00a
C1
45,00ab
50,00ab
181,60b
12,63ab
2,16a
C2
46,25b
50,75b
181,90b
12,70ab
2,33ab
C3
47,00bc
51,50b
183,10b
12,98ab
2,35ab
C4
49,25cd
51,75b
186,90c
13,48ab
2,44ab
C5
49,50cd
54,25c
198,10d
13,45ab
2,56ab
C6
50,5d
54,75c
206,70e
13,88b
2,86b
BNJ 0,05
2,83
1,88
3,82
1,34
0,55

Tabel 3. Lanjutan
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73,33
73,50
73,80
74,00
74,00
74,80
75,80
-
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Perlakan
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
BNJ 0,05

7
11,83a
12,03b
12,49c
12,89d
12,95d
13,09d
13,69e
0,32

8
3,51
3,71
3,71
3,72
3,80
3,88
3,89
-

9
11,68
11,78
12,00
12,43
12,48
12,28
12,53
-

10
281,58
281,66
315,41
316,32
419,72
324,81
352,39
-

11
62,47
63,08
63,51
64,62
74,51
76,21
79,59
-

12
231,73a
237,14a
238,11ab
239,82b
255,48c
274,55d
278,29d
6,75

Variabel tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter batang menunjukkan beda
nyata antar perlakuan. Populasi C6 menunjukkan ukuran tinggi tanaman tertinggi dan
berbeda nyata dengan perlakuan lain. Tinggi batang tanaman memiliki keunggulan
kompetitif dan komparatif dengan tanaman yang berukuran lebih rendah. Tanaman
dengan ukuran tinggi memiliki kemampuan lebih dalam memanfaatkan sumber daya
lingkungan sekitarnya terutama matahari. Energi matahari merupakan komponen
penting dalam proses fotosintesis. Penimbunan hasil fotosintesis di daun sebagian besar
akan dialokasikab ke biji. Demikian juga jumlah daun menunjukkan beda nyata dengan
perlakuan lain. Jumlah daun populasi C6 menunjukkan yang terbanyak dan berbada
nyata dengan populasi awal (C0). Daun yang banyak identik dengan semakin
banyaknya wadah tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Ini artinya daun yang
banyak memiliki peluang untuk menimbun zat makanan yang lebih banyak pula dan
pada akhirnya akan bermuara pada berat biji pipil kering kering per tongkol. Populasi
C6 juga memiliki ukuran diamater batang yang lebih besar. Diameter batang
menggambarkan kekokohan tanaman dalam menyangga bagian-bagian atasnya.
Diameter batang juga menggambarkan kemampuan tanaman dalam memanfaatkan zatzat hara dalam tanah. Idris dan Hanafi (2016) melaporkan sifat tinggi tanaman, jumlah
daun dan diameter batang memiliki nilai heritabilitas dalam arti luas yang tinggi. Di
samping itu juga memiliki nilai korelasi yang positif nyata dengan berat biji per tongkol
sebagai indikator daya hasil. Hal tersebut bermakna pula nahwa ketiga sifat tersebut
berkontribusi secara nyata terhadap hasil.
Umur panen tIdak menunjukkan perbedaan yang nyata antar populasi namun demikian
terjadi penambahan umur panen secara berjenjang dari populasi awal hingga populasi
siklus ke 6 (C6). Umur panen juga mengalami kemajuan genetik yang linear dan nyata (
Idris dan Hanafi, 2016). Ini artinya umur panen masih ada peluang untuk bertambah lagi
jika dilakukan seleksi. Umur panen masih berkisar di bawah 80 hari. Ini artinya jagung
ketan kultivar lokal Bima masih tergolong umur sangat genjah. Sudika (2014)
menyatakan bahwa umur jagung sampai 80 hari tergolong sangat genjah. Umur panen
yang lama mengisyaratkan lamanya masa vegetatif dari populasi tersebut. Umur panen
yang lama juga berkontribusi terhadap hasil. Hasil analisis korelasi memperlihatkan
hubugan yang erat dan nyata antara umur panen dengan berat biji pipil kering per
tongkol. Umur panen juga memiliki nilai heritabilitas dalam arti luas yang tinggi (Idris
dan Hanafi, 2016). Ini berarti bahwa pebaikan sifat tersebut juga dapat diwariskan
walaupun informasi genetikl tentang heritabilitas dalam arti luas tidak begitu akurat
(Basuki, 1996)
Panjang tongkol memperlihatkan perbedaan yang nyata antar populasi. Populasi
C6 memperlihatkan tongkol yang terpanjang. Panjang tongkol merupakan kriteria
seleksi. Idris, Ujianto dan Yakop (2005) melaporkan bahwa panjang tongkol dan tinggi
tanaman memiliki nilai ragam aditif yang lebih besar dari ragam dominan. Sifat sifat
tersebut juga berkorelasi positif nyata dengan berat biji pipil kering per tongkol. Di
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samping itu kedua sifat tersebut memiliki nilai heritabilitas dalam arti sempit yang
tinggi. Informasi genetik tersebut mengindikasikan bahwa jagung ketan kultivar lokal
Bima akan memiliki kemajuan genetik yang besar jika diseleksi atas dasar kriteria
seleksi tinggi tanaman dan panjang tongkol.
Tabel 5. Nilai korelasi antar sifat
1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
1
1
2
0,97 1,00
3
0,96 0,96 1,00
4
0,86 0,90 0,83 1,00
5
0,67 0,73 -0,67 0,62 1,00
6
0,94 0,97 0,93 0,87 0,80 1,00
7
0,85 0,88 0,88 0,82 0,54 0,82 1,00
8
0,86 0,92 -0,4 0,82 0,88 0,96 0,74 1,00
9
0,70 0,68 0,69 0,57 0,37 0,64 0,67 0,55 1,00
10
0,85 0,89 0,87 0,78 0,60 0,85 0,88 0,79 0,75 1,00
11
0,77 0,76 0,77 0,78 0,46 0,70 0,85 0,60 0,66 0,71 1,00
12
0,85 0,89 0,85 0,76 0,57 0,83 0,80
5 0,53 0,77 0,69 1,00
*) 1. Umur keluar malai 2. umur keluar rambut tingkol 3.Tinggi tanaman 4. Jumlah
daun 5.Diameter batang 6. Umur panen 6. Panjang tongkol 7. Diameter tongkol 8.
Jumlah baris/tongkol 10 Jumlah biji/tongkol 11. Berat biji pipil kering /tongkol 12.
Berat 1000 butir biji
**) Nilai korelasi di atas 0,37 berbeda nyata pada taraf nyata 5 %
Diameter tongkol, jumlh baris per tongkol dan jumlah biji per tongkol tidak
menunjukkan beda nyata antar popuasi. Khusus untuk sifat diameter tongkol dan
jumlah baris per tongkol walaupun antar populasi tidak berbeda nyata namun kedua
sifat terbut menunjukkan kemajuan seleksi yang linear dan nyata ( Idris dan Hanafi,
2016). Ini artinya jka seleksi ini dilanjutkan maka akan terjadi peningkatan ukuran dari
sifat-sifat tersebut. Poespodarsono (1988) menjelaskan bahwa perubahan nilai rata-rata
populasi suatu sifat sifat akibat seleksi tidak akan bisa terjadi secara mendadak namun
membutuhkan waktu. Diduga hal tersebut akan terjadi pada kedua sifat tersebut.
Berat 1000 butir biji menunjukkan perbedaan yang nyata antar populasi. Berat
1000 butir biji mencerminkan kemampuan tanaman berkompetisi. Kompetisi ini
didukung pula sifat-sifat lain seperti tInggi tanaman, diameter batang, jumlah daun dan
sifat-sifat yang lain. Berat 1000 biji menunjukkan beda nyata fengan sifat-sifat tersebut.
Berdasarkan data pada Tabel 3 bahwa berat biji pipil kering per tongkol
berkorelasi positif nyata dengan semua sifat yang lain. Ini artinya perbaikan daya hasil
(berat biji per tongkol) didukung oleh sifat-sifat lain terutama sifat tinggi tanaman dan
panjang tongkol sebagai kriteria seleksi. Data korelasi memberikan arah perbaikan
populasi. Seleksi tidak langsung dapat dilakukan untuk perbaikan daya hasil terutama
melalui sifat-sifat yang merupakan kriteria seleksi. Tinggi tanaman dan panjang tongkol
memiliki nilai heritabilitas dalam arti sempit yang tinggi serta berkorelasi positif nyata
terhadap hasil (Idris dkk, 2008). Basuki (1996) menjelaskan bahwa sifat yang tinggi
nilai heritabilitas dalam arti sempit yang tinggi memiliki respon seleksi yang tinggi
pula.
KESIMPULAN DAN SARAN
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya hasil populasi Co, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6
masing-masing berturut-turut adalah sebesar 3,55 ton/ha, 3,58 ton/ha, 3,60 ton/ha, 3,67
ton/ha, 4,23 ton.ha, 4,33 ton/ha, dan 4,51 ton/ha. Berat biji pipil kering per tongkol
berkorelasi positif nyata dengan seluruh sifat yang diamati. Berdasarakan kesimpulan di
atas maka disarankan usaha perbaikan populasi jagung kultivar lokal Bima dengan
melalui seleksi massa masih perlu perlu dilanjutkan.
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UJI LAPANG BIOPESTISIDA Streptomyces sp. DALAM MENGENDALIKAN
PENYAKIT LAYU FUSARIUM PADA TANAMAN TOMAT
THE USE OF BIOPESTICIDE Streptomyces sp. TO CONTROL WILD DISEASE ON
TOMATO - FIELD EXPERIMENT
Irwan Muthahanas, Mulat Isnaini
Fakultas Pertanian Universitas Mataram
ABSTRAK
Streptomyces sp. merupakan salah satu mikroorganisme yang berpotensi untuk
digunakan sebagai biopestisida dalam pengendalian penyakit tanaman. Penelitian
bertujuan untuk mengetahui kemampuan biopestisida Streptomyces sp. dalam
mengendalikan Fusarium oxysporum penyebab penyakit layu tanaman tomat pada skala
lapangan. Penelitian dirancang dengan rancangan acak lengkap yang terdiri dari 11
perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali. Perlakuan formulasi cair dengan perendaman
bibit tanaman tomat dalam suspensi Streptomyces sp. (RA) menunjukan kemampuan
penekanan intensitas paling baik (11,91%). Intensitas penyakit pada perlakuan tanpa
inokulasi Streptomyces sp. (TD) mencapai 61,90%. Perendaman bibit tanaman tomat
dalam suspensi Streptomyces sp. juga berpengaruh terhadap jumlah buah yang
dihasilkan yang mencapai rata-rata 588,33 buah, sedangkan pada tanpa perlakuan
Streptomyces sp. hanya mencapai rata-rata 185,67 buah. Penggunaan formulasi cair
terbukti lebih efisien dan efektif dalam menekan intensitas penyakit layu yang
disebabkan oleh Fusarium pada tanaman tomat.
Kata kunci : Streptomyces sp., Fusarium oxysporum, Biopestisida.
ABSTRACT
Microorganism of Streptomyces sp. is one of the potential biopesticide to control plant
disease. The aim of this study was to determine Streptomyces sp. as biopesticide
controlling wild disease on tomato caused by Fusarium oxysporum. as field experiment.
The experiment was arranged with Completely Randomized Design with 11 treatment
and each treatment was replicated tree (3) times. The result showed that seedlling were
dipped in Streptomyces sp. suspension (RA) gave a better control on disease intensity
(11,90%) compared to treatment whithout inoculation of Streptomyces sp. (TD) i.e.
61,90%. Tomato seedlling were dipped in Streptomyces sp. supension also gave a high
number of tomato fruit (588,33) compared to non inoculatoin (185,67). The
formulatiom of Streptomyces sp. suspenions was more effective and efficient to control
tomato wilt disease caused by Fusarium oxysporum.
Key word : Streptomyces sp., Fusarium oxysporum, Biopesticide
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LATAR BELAKANG
Pengunaan pestisida kimia sintetik masih menjadi pilihan pertama para petani
dalam mengendalikan penyakit tanaman. Kebiasaan yang sudah berlangsung lama ini
masih sulit dihilangkan karena beberapa hal yang dimiliki pestisida masih memberikan
harapan. Kelebihan-kelebihan tersebut seperti hasil pengendalian meng gunakan
pestisida dapat cepat langsung dilihat oleh petani, praktis dalam peng gunaannya,
mudah didapatkan, dan cepat tersedia di pasaran.
Upaya mengurangi dampak negatif dari penggunaan pestisida mendapat
perhatian dari pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1995 tentang Perlindungan Tana man dan Keputusan Menteri Pertanian No.
887/Kpts/OT.210/9/97 tentang Pedo man Pengendalian OPT. dengan penerapan
Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dalam pengendalian Organisme Penggangu
Tanaman (OPT). Dalam PHT penggunaan pestisida ditempatkan menjadi alternatif
terakhir pengendalian.
Untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia sintetik dan dalam rangka
mendukung kebijakan penerapan PHT, maka diperlukan pengendalian OPT yang ramah
lingkungan. Penggunaan biopesti sida dalam pengendlain penyakit tanaman merupakan
salah satu upaya untuk menekan penggunaan pestisida kimia sintetik. Sumber daya
biologi yang beragam di lingkungan kita sangat potensial untuk dikembangkan dalam
pembuatan biopestida. Salah satu sumberdaya biologi yang dapat digunakan sebagai
bahan pembuatan biopestisida adalah mikroorganisme.
Penggunaan biopestisida yang berbahan aktif mikroorganisme merupakan salah
satu alternatif yang dapat dikembangkan dalam mengendalikan penyakit tanaman.
Dalam kaitan pengembangan pestisida yang berbahan aktif mikroorganisme tersebut,
beberapa peneliti telah berupaya untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pestisida
yang berbahan aktif mikroorganisme. Alam M, et al (2012) melaporkan Streptomyces
sp. isolat CIMAP-A1 mampu menghambat pertumbuhan jamur Stemphylium sp.,
Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Colletotrichum spp., Curvularia spp.,
Corynespora cassicola and Thielavia basicola pada uji in-vitro.
Muthahanas (2007) berhasil mengisolasi 45 isolat Streptomyces sp. dari rizosfer
tanaman tomat, cabe dan bawang merah. Dari 45 isolat tersebut memperlihatkan hasil
penghambatan terhadap jamur patogen yang bervariasi dari 20% sampai 70% pada uji
in-vitro di Laboratorium. Muthahanas (2009) juga melaporkan penggunaan
Streptomyces sp. untuk mengendalikan penyakit layu tanaman tomat yang disebabkan
oleh Fusarium pada skala rumah plastik juga menunjukan keberhasilan.
Keberhasilan pengendalian penyakit layu tanaman tomat yang disebabkan oleh
Fusarium dengan menggunakan Streptomyces sp. pada skala rumah plastik bukan
merupakan suatu jaminan bahwa isolat tersebut sudah dapat direkomendasikan sebagai
agen yang pengedali hayati karena masih harus melalui pengujian lebih lanjut. Salah
satu pengujian terhadap isolat yang sudah berhasil secara in-vitro dan sekala rumah kaca
adalah pengujian di lapangan atau areal pertanian dan pengujian pada berbagai lokasi
pertanian. Untuk itu akan dilakukan peneletian kemampuan Sterptomyces tersebut pada
lahan pertanian milik petani dengan judul “Uji Lapang Biopestisida Streptomyces sp.
dalam Mengendalikan Penyakit Layu Fusarium pada Tanaman Tomat”.
BAHAN DAN METODE
Penelitian akan dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian
Unram dan dan di lahan sawah milik petani di Desa Sesela Kabupaten Lombok Barat.
Pelaksanaan penelitian di Laboratorium meliputi pembuatan formulasi dan perbanyakan
biopestisida dalam bentuk cair dan dalam bentuk padat (pellet).
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Pembuatan Formulasi Cair
Formulasi cair isolat BSi Streptomyces sp. akan dibuat dengan menumbuhkan
Streptomyces sp. pada media molases (cairan sisa perasan tebu) 25%. Media molases
yang berisi Streptomyces sp. di gojok selama 6 jam setiap hari menggunakan sheker
selama 7 hari.
Uji Formulasi Cair
Percobaan Perendaman Benih. Percobaan akan dilakukan dengan merendam
perakaran bibit tomat varietas monza selama 60 menit dalam larutan media yang
mengandung Streptomyces sp. Benih yang sudah direndam di tanam dengan jarak
tanam 50 x 60 cm pada bendengan berukuran 1 x 4 m. Inokulasi F. oxysporum
dilakukan pada saat penanaman bibit dengan mencampur tanah permukaan (± 10 cm)
dengan 5 potongan biakan berdiamater 1 cm. Percobaan ditata berdasarkan rancangan
acak lengkap dengan 3 ulangan sehingga diperoleh 3 unit perlakuan perendaman bibit
tomat.
Percobaan Inokulasi Rizosfer Tomat. Percobaan dilakukan dengan
menginokulasi langsung suspensi Streptomyces sp. sebanyak 100 ml di area rizosfer
tanaman tomat. Inokulasi dilakukan pada waktu yang berbeda yaitu 1 minggu sebelum
tanam, bersamaan dengan waktu tanam, 1 minggu sesudah tanam bibit tomat, dan tanpa
perlakuan inokulasi Streptomyces sp. Inokulasi F. oxysporum dilakukan pada saat
penanaman bibit dengan mencampur tanah permukaan (± 10 cm) dengan 5 potongan
biakan berdiamater 1 cm. Percobaan ditata berdasarkan rancangan acak lengkap dengan
3 ulangan sehingga diperoleh 12 unit perlakuan inokulasi rizosfer.
Inokulasi Langsung pada Tanaman. Inokulasi langsung pada tanaman tomat
dilakukan dengan menyuntikkan 5 ml suspensi Streptomyces sp. pada batang tanaman
(± 5 cm) di atas permukaan tanah pada saat tanaman berumur 2 minggu setelah tanam.
Inokulasi F. oxysporum dilakukan bersamaan dengan waktu tanam, 1 minggu setelah
tanam, dan 2 minggu setelah tanam. Percobaan ditata berdasarkan rancangan acak
lengkap dengan 3 ulangan sehingga diperoleh 9 unit perlakuan inokulasi langsung pada
tanaman.
Pembuatan Formulasi Padat
Formulasi padat Streptomyces sp. dibuat dengan mencampur biakan
Streptomyces sp. dengan beberapa bahan perekat dan sumber nutrien bagi Streptomyces
sp. Sebagai perekat akan digunakan tepung kanji sedangkan sebagai sumber nutrien
akan digunakan dedak halus dan larutan molases. Pembentukan butiran padat akan
dilakukan dengan mencampur 100 ml suspensi Streptomyces sp. dengan 500 g dedak
halus dan 50 g tepung kanji dan 10 ml larutan molases. Pencampuran dilakukan dengan
menggunakan wadah niru atau talenan dengan cara menggoyangkan secara memutar
sehingga terbentuk butiran-butiran seperti pellet dengan ukuran diameter 5 mm.
Uji Formulasi Padat
Butiran pellet Streptomyces sp. di aplikasikan pada tanaman tomat dengan
sebanyak 20 butir per tanaman dengan waktu aplikasi yang berbeda yaitu pada saat 1
minggu sebelum tanam, bersamaan dengan waktu tanam, dan 1 minggu sesudah
penanaman tomat. Percobaan ditata berdasarkan rancangan acak lengkap dengan 3
ulangan sehingga diperoleh 3 unit perlakuan.
Parameter yang diamati pada percobaan tahnn pertama adalah:
a. Perkembangan Penyakit. Perkem bangan penyakit diamati dengan memeriksa
gejala penyakit tanaman seperti terjadinya layu atau penguningan daun tanaman
yang disebabkan oleh patogen. Pengamatan juga dilakukan terhadap masa inkubasi
dari penyakit sejak satu hari setelah inokulasi patogen. Pada akhir percobaan akan
dihitung intensitas dari penyakit pada setiap perlakuan dengan rumus :
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Intensitas =
penyakit
sakit

Jumlah tanaman

X 100%

Total tanaman
b.

Pertumbuhan Tanaman. Parameter pertumbuhan yang akan dimati meliputi tinggi
tanaman, jumlah buah, berat buah dan berat berangkasan tanaman.
Data hasil pengamatan pada semua tahap percobaan akan dianalisis dengan
Analisis Varians (ANOVA) dan diujilanjut dengan Uji Beda Nyata Jujur pada taraf 5%
dengan menggunakan program MINITAB. Data hasil analisis akan ditampilkan dalam
bentuk tabel dan grafik serta foto-foto hasil pengamatan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamatan parameter masa inkubasi penyakit layu fusarium tidak berbeda
antar perlakuan. Gejala penyakit tanaman timbul pada hari sama pada semua perlakuan
yaitu pada hari ke-tujuh setelah inokulasi Fusarium. Hal ini menunjukkan bahwa
Streptomyces sp. tidak berpengaruh terhadap masa inkubasi dari penyakit layu. Gejala
penyakit layu yang disebabkan oleh fusarium tampa seperti pada Gambar 6A dan 6B.
Gejala layu tanaman tomat terlihat dengan mulai terkulainya daun tanaman yang pada
akhirnya menyebabkan seluruh tanaman menjadi layu dan menyebabkan kematian
tanaman. Pada pangkal batang tanaman tomat yang berada beberapa centimeter di atas
permukaan tanah terlihat adanya bagian batang yang mengalami perubahan warna
menjadi berwarna cokelat. Munculnya gejala penyakit ini menandakan bahwa patogen
fusarium yang digunakan pada penelitian ini memiliki patogenisitas yang cukup tinggi.
Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa perlakuan Streptomyces sp.
berpengaruh terhadap beberapa parameter pengamatan. Perlakuan Streptomyces sp.
berpengaruh terhadap intensitas penyakit dan jumlah buah tomat yang dihasilkan dan
tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman dan berat buah tomat.
Semua perlakuan Inokulasi Streptomyces sp. baik formulasi cair maupun
formulasi padat mampu menekan intensitas penyakit (Gambar 6). Perlakuan
perendaman bibit tomat pada formulasi cair Streptomyces sp. (RA) mampu menekan
intensitas penyakit sampai 11,91% dan merupakan intensitas penyakit terendah.
Perlakuan RA berbeda nyata dengan perlakuan inokulasi rizosfer Streptomyces sp. satu
minggu setelah tanam (TC), tanpa inokulasi Streptomyces sp. (TD), inokulasi langsung
Streptomyces sp. ketanaman dengan inokulasi fusarium bersamaan waktu tanam (SA),
dan semua perlakuan inokulasi dengan menggunakan formulasi padat (PA, PB, PC).
Rendahnya intensitas penyakit layu fusarium pada semua perlakuan inokulasi
baik formulasi padat maupun formulasi cair membuktikan bahwa bioagen Streptomyces
sp. mampu memberikan proteksi pada tanaman tomat. Proteksi tersebut dimungkinkan
karena Streptomyces sp. mampu menghasilkan antibiotik yang mampu menghambat
pertumbuhan dari patogen fusarium. Lestari, Saraswati dan Chaerani (2009)
menyatakan bahwa Streptomyces sp. merupakan salah satu mikroorganisme tanah yang
memiliki kemampuan menghasilkan zat bioaktif potensial menghambat pertumbuhan
patogen tular tanah. Hasil uji bioaktif yang di hasilkan oleh Streptomyces terbukti
mampu menghambat beberapa patogen tular tanah diantaranya Bacillus subtilis,
Bacillus cereus, Ralstonia solanacearum, Xanthomonas axonopodis, X. Oryzae,
Rhizoctonia sp., dan Fusarium oxysporum
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Gambar 6. Gejala penyakit layu Fusarium tanaman tomat. (A) tanaman tomat
mengalami layu, (B) warna cokelat pangkal batang tanaman tomat.
LSD 0,05 = 24, 46

Gambar 7. Intensitas penyakit layu Fusarium pada berbagai perlakuan Streptomyces sp.
Perendaman bibit dengan Streptomyces (RA), Inokulasi rizosfer 1 minggu
sebelum tanam (TA) bersamaan waktu tanam (TB), 1 minggu sesudah tanam
(TC), tanpa inokulasi (TD), inokulasi Fusarium bersamaan waktu tanam
(SA), 1 minggu sesudah tanam (SB), 2 minggu sesudah tanam (SC),
formulasi padat 1 minggu sebelum tanam (PA), bersamaan waktu tanam
(PB), 1 minggu ssudah tanam (PC).
Intensitas penyakit layu fusarium tertinggi pada perlakuan tanpa Streptomyces
sp. (TD) yaitu sebesar 61,90%, dan terendah pada perlakuan perendaman bibit tomat
pada formulasi cair Streptomyces sp. (RA) sebesar 11, 91% Tingginya penurunan
intensitas penyakit ini menggambarkan formulasi cair mampu memberikan
perlindungan lebih baik dibandingkan dengan perlakuan formulasi padat. Hal ini diduga
bahwa antibiotik atau zat bioaktif yang terdapat pada formulasi cair langsung
melindungi perakaran atau bagian lain dari tanaman tomat dan melakukan kolonisasi
jaringan tanaman sehingga tidak terinfeksi oleh Fusarium. Penggunaan suspensi
Streptomyces sp. juga di kemukakan oleh Kawuri (2012), bahwa penggunaan
Streptomyces sp. dalam bentuk cair dengan cara penyemprotan filtrat sebanyak empat
kali, terbukti efektif dalam menekan penyakit busuk daun lidah buaya dengan
presentase penyakit pada kontrol sebesar 86,1% menjadi 27,75%.
Aplikasi Streptomyces sp. dengan formulasi cair dan padat juga berpengaruh
terhadap jumlah buah tomat yang dihasilkan (Gambar 7). Jumlah buah tomat tertinggi
diperoleh pada perlakuan perendaman bibit tanaman tomat dengan Streptomyces sp.
(RA) sebesar 588,33 buah, dan terendah pada perlakuan tanpa inokulasi Streptomyces
sp. (TD) sebesar 185,67 buah. Perlakuan RA tidak berbeda nyata dengan perlakuan
inokulasi Streptomyces sp. 1 minggu sebelum tanam (TA), inokulasi Streptomyces sp.
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bersamaan dengan waktu tanam (TB), dan injeksi Streptomyces sp. ke tanaman 2
minggu sebelum tanam dan inokulasi Fusarium 2 minggu setelah tanam (SC).
LSD 0,05 = 163,41

Gambar 8. Jumlah buah tanaman tomat pada berbagai perlakuan Streptomyces sp.
Perendaman bibit dengan Streptomyces (RA), Inokulasi rizosfer 1 minggu
sebelum tanam (TA) bersamaan waktu tanam (TB), 1 minggu sesudah
tanam (TC), tanpa inokulasi (TD), inokulasi Fusarium bersamaan waktu
tanam (SA), 1 minggu sesudah tanam (SB), 2 minggu sesudah tanam (SC),
formulasi padat 1 minggu sebelum tanam (PA), bersamaan waktu tanam
(PB), 1 minggu ssudah tanam (PC).Tingginya jumlah buah tanaman tomat
pada perlakuan perendaman bibit tomat (RA) menggambarkan bahwa
bioagen Streptomyces sp. mampu melindungi tanaman dari penyakit layu
yang berakibat pada pertumbuhan yang optimal dari tanaman tercapai.
Pencapai pertumbuhan optimal bagi tanaman akan berdampak pada
produksi yang maksimal juga akan tercapai.
Disamping memberikan perlindu ngan pada tanaman, Streptomyces sp. juga
mampu memperbaiki produksi tanaman. Lestari, Saraswati dan Chaerani (2009)
mengungkapkan bahwa perlakuan pelapisan dan pencelupan benih padi dengan
inokulan Streptomyces PS4-16 menghasilkan bobot gabah tertinggi (9,3 kg/ubin)
sedangkan perlakuan dengan bakterisida Nordox 7,8 kg/ubin. Hasil penelitian
Arwiyanto, Supriadi, dan Junawati (2009) menyatakan perlakuan Streptomyces sp isolat
S57 dan S67 dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman jahe serta
menurunkan indeks penyakit layu bakteri Rasltonia solanacearum di lapangan. Jenis
Streptomyces, lama pencelupan, waktu pemberian, dan kerapatan suspensi tidak
mempengaruhi pertumbuhan, produksi dan penekanan penyakit layu bakteri.
Perlakuan inokulasi Streptomyces sp. tidak berbeda nyata terhadap tinggi
tanaman dan berat buah tomat pada semua perlakuan Gambar 8 dan Gambar 9.
Perlakuan perendaman bibit tanaman tomat pada formulasi cair Streptomyces sp.
mampu menghasilkan tanaman paling tinggi yaitu 123,73 cm, walau tidak berbeda
nyata dengan perlakuan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa perlakuan bioagen
Streptomyces sp. pada penamaman tomat mampu memberikan pengaruh yang baik
terhadap pertumbuhan tanaman.
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LSD 0,05 = 19,38

Gambar 9. Tinggi tanaman tomat (cm) pada berbagai perlakuan Streptomyces sp.
Perendaman bibit dengan Streptomyces (RA), Inokulasi rizosfer 1 minggu
sebelum tanam (TA) bersamaan waktu tanam (TB), 1 minggu sesudah
tanam (TC), tanpa inokulasi (TD), inokulasi Fusarium bersamaan waktu
tanam (SA), 1 minggu sesudah tanam (SB), 2 minggu sesudah tanam (SC),
formulasi padat 1 minggu sebelum tanam (PA), bersamaan waktu tanam
(PB), 1 minggu sudah tanam (PC).

LSD 0,05 = 0,01054

Gambar 10. Berat buat tanaman tomat (kg) pada berbagai perlakuan Streptomyces sp.
Perendaman bibit dengan Streptomyces (RA), Inokulasi rizosfer 1 minggu
sebelum tanam (TA) bersamaan waktu tanam (TB), 1 minggu sesudah
tanam (TC), tanpa inokulasi (TD), inokulasi Fusarium bersamaan waktu
tanam (SA), 1 minggu sesudah tanam (SB), 2 minggu sesudah tanam (SC),
formulasi padat 1 minggu sebelum tanam (PA), bersamaan waktu tanam
(PB), 1 minggu ssudah tanam (PC).
KESIMPULAN DAN SARAN
Secara keseluruhan pengamatan parameter ini menunjukkan bahwa perlakuan
Sterptomyces sp. formulasi cair dan padat memberikan pengaruh pada tanaman tomat.
Pengaruh formulasi tersebut tergambar dari parameter yang diamati menunjukkan
Sterptomyces sp. mampu menghambat atau menurunkan intensitas penyakit layu yang
disebakan oleh fusarium, memperbaiki pertumbuhan tanaman, mampu meningkatkan
jumlah buah tanaman tomat.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh aplikasi pupuk organik cair pada
pertumbuhan dan hasil kentang var. Supejhon. Manfaat penelitian adalah untuk
memberikan rekomendasi kepada petani tentang dosis terbaik dari aplikasi pupuk
organik cair pada tanaman kentang. Penelitian dilaksanakan di sentra produksi kentang
desa Linelean Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara
selama 5 (lima) bulan. Percobaan disusun dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK)
dengan faktor tunggal, yaitu dosis pupuk organik cair (POC). Perlakuan terdiri atas : 0
(kontrol) ; 2,5 ml/l ; 5,0 ml ; 7,5 ml/l; dan 10 ml / l air. Variabel yang dimati meliputi :
laju tumbuh tanaman (LTT), laju tumbuh umbi (LTU), jumlah umbi per tanaman, bobot
umbi per tanaman, dan hasil umbi per petak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perkembangan LTT pada semua perlakuan memiliki pola yang sama, yaitu meningkat
tajam pada umur 28 sampai 42 HST kemudian pertambahan LTT mulai menurun pada
umur 56 HST sampai memasuki masa panen. Perkembangan LTU meningkat tajam
dimulai pada umur 35 .HST sampai 63 HST kemudian mulai menurun pada umur 77
HST sampai memasuki masa panen, pertumbuhan umbi dengan nilai tertinggi dicapai
oleh perlakuan 5,0 ml/l air dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Aplikasi POC nyata
meningkatkan bobot umbi per tanaman dan produksi per petak, bobot umbi per tanaman
meningkat dari 1,24 kg (kontrol) menjadi 1,53 kg (dosis 5,0 ml/l air) dan produksi per
petak meningkat dari 7,46 kg (kontrol) menjadi 9,23 kg (dosis 5,0 ml/l air).
Berdasarkan hasil penelitian disarankan bahwa dosis POC terbaik untuk diaplikasikan
pada tanaman kentang di sentra produksi Modoinding adalah 5,0 ml / l air.
Kata kunci : pupuk organik cair, pertumbuhan, produksi, kentang
LATAR BELAKANG
Kentang (Solanum tuberosum L.) termasuk
komoditas strategis untuk
mendukung ketahanan pangan nasional. Umbi kentang merupakan sumber karbohidrat
yang bernilai gizi tinggi dan dapat digunakan sebagai bahan pangan pengganti beras.
Menurut Setiadi (2009), kandungan gizi dalam 100 gram bahan ialah kalori 83 kal,
protein 2 gram, lemak 0,1 gram, karbohindrat 19.1 gram, kalsium (Ca) 11 mg, besi(Fe)
0,7 mg dan vitamin B1 0,11 mg vitamin C 17 mg.
Umbi kentang dimanfatkan sebagai bahan pangan baik dalam bentuk segar
maupun dalam bentuk olahan. Aneka bahan pangan dari kentang dapat berbentuk
olahan basah atau kering, antara lain kentang rebus, kentang kukus, sop kentang,
perkedel kentang, keripik dan chip kentang. Pati dari kentang dimanfaatkan dalam
industri, seperti industri kertas, tekstil, perekat, sabun, perawatan kecantikan dan
pengobatan antara lain menghaluskan kulit, menghilangkan jerawat, juga sebagai food
teraphy bagi penderita diabetes.
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Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah sentra penghasil kentang
dari 13 sentra penghasil kentang di Indonesia. Sentra penghasil kentang di Provinsi
Sulawesi Utara berada pada dataran tinggi di kawasan Modassi ( Modoinding,
Modayag, Passi ) yang terletak di Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang
Mongondow Timur. Luas lahan potensial untuk pengembangan tanaman kentang di
kawasan ini adalah 14.49 ton/ ha (Badan Pusat Statistik dan Dirjen Hortikultura, 2011).
Varietas Supejhon banyak diusahakan oleh petani kentang di Sulawesi Utara disamping
varietas Granola dan Atlantik. Tanaman ini merupakan kentang unggul spesifik lokasi
dan sudah lama dibudidayakan oleh petani disekitar Modoinding Kabupaten Minahasa
Selatan, dengan penyebaran sudah meliputi hampir seluruh kawasan Modassi
(Modoinding, Modayag dan Passi). Keunggulan kentang tersebut adalah ukuran umbi
yang besar, dengan rata-rata produksi berkisar 13 – 17 ton/ha, bahkan potensi produksi
kentang ini bisa mencapai 25 ton/ha (Palendeng, 2010).
Secara umum produksi kentang di Indonesia masih rendah, yaitu sekitar
1.347.815 ton pada tahun 2013 dengan produktivitas sebesar 16, 02 t ha-1, padahal
potensi produksi dari varietas unggul berkisar 13 – 36 t ha-1 . Di Sulawesi Utara
produktivitas kentang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, pada tahun 2012
sebesar 14,52 ton ha-1 dan pada tahun 2013 turun menjadi 11,66 ton ha-1 (Badan Pusat
Statistik, 2014). Salah satu faktor penyebab penurunan produktivitas kentang adalah
petani masih menerapkan sistem budidaya konvensional dengan input kimia yang
tinggi. Penggunaan pupuk kimia dengan dosis tinggi dalam jangka waktu yang panjang
berdampak terhadap penurunan kesuburan lahan pertanian antara lain struktur tanah
menjadi padat dan pH tanah semakin rendah sehingga akan menurunkan produktivitas
tanaman.
Salah satu cara untuk mengatasi penurunan kesuburan tanah adalah dengan
penggunaan pupuk organik baik dalam bentuk padat maupun cair. Pupuk organik
umumnya merupakan pupuk lengkap karena mengandung unsur hara makro dan mikro
walaupun dalam jumlah sedikit. Kelebihan pupuk cair mampu memberikan hara sesuai
kebutuhan tanaman, pemberiannya dapat lebih merata dan kepekatannya dapat diatur
sesuai kebutuhan tanaman (Hadisuwito, 2012). Pupuk organik cair Super Bionik yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk organik yang mengandung unsur hara
makro dan mikro serta zat pengatur tumbuh dengan kandungan dan komposisi yaitu :
C- Organik, (5 %), N (5%), P2O (3,75 %), K2O (6,8 %), CaO (0,5 %), MgO (0,4 %).
SO4 (0,6 %), C/N Ratio (1%), juga dilengkapi dengan Fe, Cu, Zn, Co, B,Mo, Mn) dan
17 asam amino 3 hormon (Cytokinin, IAA, GA3 ) dan asam organik.
Penggunaan pupuk organik cair pada tanaman kentang var. Supejhon belum
pernah diuji, sehingga diperlukan pengujian untuk mengetahui bagaimana respons
tanaman kentang varietas Supejhon terhadap aplikasi pupuk organik cair.
Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji respons pertumbuhan dan hasil
kentang varietas Supejhon terhadap aplikasi pupuk organik cair. Manfaat penelitian
adalah memberikan rekomendasi kepada petani tentang dosis pupuk organik cair yang
tepat dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman kentang di Sulawesi
Utara.
BAHAN DAN METODE
Waktu dan Tempat
Penelitian telah dilaksanakan di Instalasi Kebun Benih desa Linelean Kecamatan
Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dengan ketinggian tempat
1100 m dari permukaan laut. Penelitian ini berlangsung selama 4 bulan dimulai pada
bulan Maret 2012 sampai dengan Juni 2012.
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Bahan dan alat yang digunakan adalah umbi kentang varietas Supejhon yang
diperoleh dari Instalasi Kebun Benih Modoinding, pupuk organik cair Super Bionik,
pupuk kandang, pupuk (Urea, SP-36, dan KCl), ember, plastik hitam, spayer, timbangan
analitik, oven, sprayer, meteran, alat tulis menulis dan kamera digital.
Percobaan disusun dalam Rancangan Acak Kelompok dengan faktor tunggal yaitu
dosis pupuk organik cair (POC), yaitu : 0 ml/l air (kontrol); 2,5ml/l air ; 5,0 ml/l air ;
dan 7,5 ml / lit air.
Variabel yang diamati terdiri atas : (1) Laju Tumbuh Tanaman (LTT) rata-rata
duamingguan mulai 14 hari sampai 70 hari setelah tanam (Gardner dkk., 1991) dengan
formula, LTT = 1/p x (W2 – W1) / (t2 - t1) cm-2 hr-1, dimana p= luas lahan yang
ditutupi tajuk tanaman, W = bobot kering tanaman, t = waktu pengamatan ; (2) Laju
Tumbuh Umbi (LTU) duamingguan yaitu laju penambahan bobot kering umbi
pertanaman persatuan waktu yang menggambarkan peningkatan rata-rata bobot kering
umbi per tanaman per hari rata-rata dalam periode waktu tertentu (Nurmayulis dan
Maryati, 2008), dengan formula :
LTU = (Wu2 –Wu1) / (t2 – t1) . 1/s (g hari -1 ),
dimana Wu = bobot kering total umbi, t = waktu pengamatan, s = jumlah
sampel tanaman ; (3) jumlah umbi/tanaman ; (4) bobot umbi/tanaman ; dan (5)
produksi/petak.
Pelaksanaan Penelitian
Persiapan tanam dan penanaman meliputi pembibitan, pengolahan tanah
dilakukan 2 minggu sebelum tanam dan dibuat bedengan dengan ukuran 3 x 5 m.
Penanaman bibit dengan jarak tanam 70 cm x 30 cm.
Pupuk kandang diberikan pada saat pengolahan tanah dengan dosis 5 ton/ha.
Pupuk Urea (1/2 bagian), SP-36 dan KCl diberikan pada saat tanam, ½ dosis pupuk urea
diberikan pada saat tanaman berumur 30 hari. Dosis pupuk anorganik adalah 225 kg
urea/ha, 300 kg SP-36/ha, dan 100 kg KCl/ha. Dalam penelitian ini menggunakan 2/3
dari dosis tersebut diatas, yaitu 150 kg urea/ha, 200 kg SP-36/ha, dan 66,67 kg KCl/ha.
Dosis POC diaplikasikan berdasarkan perlakuan, yaitu 0 ml/l air; 2,5 ml/l air; 5,0 ml/l
air dan 7,5 ml/l air, diberikan pada saat tanaman berumur 2 minggu dengan interval
waktu pemberian 1 kali per minggu dengan cara disemprotkan pada tanaman.
Pada saat tanaman berumur 91 HST daun kentang mulai menguning. Umbi
kentang masih akan terus membesar hingga daun mati. Setelah semua daun mati,
tanaman dibiarkan kira-kira selama 15 hari, hingga kulit umbi sudah kuat, tidak mudah
terkelupas dan umbi siap dipanen pada saat tanaman berumur 105 hari.
Data Laju Tumbuh Tanaman dan Laju Tumbuh Umbi dianalisis dengan
menggunakan analisis regresi, jumlah umbi/tanaman, bobot umbi/tanaman dan
produksi umbi /petak dianalisis dengan analisis sidik ragam dan dilanjutkan Uji Beda
Nyata Terkecil (BNT) 5 %.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Laju Tumbuh Tanaman (LTT)
Laju tumbuh tanaman menggambarkan peningkatan rata-rata bobot kering tajuk
per satuan luas per satuan waktu. Perkembangan LTT rata-rata dua mingguan dari umur
28 HST, 42 HST, 56 HST dan 70 HST kentang varietas Supejhon disajikan pada
Gambar 1. Gambar 1 menunjukkan bahwa perkembangan LTT pada semua perlakuan
memiliki pola yang sama, yaitu meningkat tajam pada umur 28 sampai 42 HST (fase
pertumbuhan vegetatif aktif), mencapai puncaknya pada umur 49 HST kemudian
pertambahan LTT mulai menurun pada umur 56 HST dan menurun tajam sampai
memasuki masa panen. Nilai LTT dari semua perlakuan hampir tidak berbeda dilihat

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

122

dari garis kurva yang saling berimpit, namun nilai terendah pada perlakuan 0 ml/l air
(kontrol).

V1Po Y = - 0.0068788 + 0.0004159 x - 0.0000044 x2
V1P1 Y =
V1 P 2 Y =

- 0.0061524 + 0.0004049x - 0.0000045 x2
- 0.0065846 + 0.0004349x - 0.0000048 x2

Gambar 1. Pengaruh
Pupuk+ Organik
Cair
Terhadapx2Laju Tumbuh
V1 P3 Pemberian
Y = - 0.0068798
0.0004482x
- 0.0000050
Tanaman
Hal sebaliknya dilaporkan oleh Marpaung, Karo, dan Tarigan dalam hasil
penelitiannya, bahwa pemanfaatan POC dengan dosis 6 ml/l air dan teknik penanaman
dengan mulsa dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif kentang sebesar 84,48 %
pada umur 1 bulan setelah tanam (BST) dan 98,68 % setelah berumur 2 BST. Parman
(2007) juga melaporkan bahwa pemberian POC dengan dosis 4 ml/l memberikan hasil
yang signifikan terhadap jumlah daun, berat basah tanaman , diameter umbi, dan berat
basah umbi kentang.
Laju Tumbuh Umbi (LTU)
Laju tumbuh umbi menggambarkan kecepatan penimbunan asimilat di dalam
umbi. LTU dihitung berdasarkan rata-rata bobot kering umbi per satuan waktu per
satuan luas lahan. LTU rata-rata dua mingguan dari umur 35 HST, 49 HST, 63 HST, 77
HST dan 91 HST kentang varietas Supejhon disajikan pada Gambar 2 berikut ini.
Gambar 2 menunjukkan bahwa perkembangan LTU pada semua perlakuan
aplikasi POC memiliki pola yang sama, yaitu meningkat tajam dimulai pada umur 35
.HST sampai 63 HST kemudian mulai menurun pada umur 77 HST sampai memasuki
masa panen. Laju tumbuh umbi rata-rata dengan dosis 5.0 ml/l air sangat menonjol dan
memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya, namun perlakuan 2,5
ml/l air, dan 7,5 ml/l air memiliki nilai-nilai yang tidak berbeda (bentuk kurva berimpit).
Nilai LTU terendah diperoleh pada perlakuan kontrol.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

123

V 1 P0

Y = - 1.41332 + 0.858248 x - 0.0006932 x2

V 1P1

Y = - 2.65346 + 0.136377x - 0.0010959 x2

V 1P2

Y = - 2.89732 + 0.140949x - 0.0010659 x2

V Pemberian
Y = - 3.17702
0.148929xCair
- 0.0011415
x2 Laju Tumbuh Umbi
Gambar 2. Pengaruh
Pupuk+ Organik
Terhadap
1P3
Kentang varietas Supejhon

Pemberian POC dengan kandungan hara yang lengkap menyebabkan
pertumbuhan tanaman menjadi optimal dan akan berpengaruh pada pertumbuhan umbi.
Pupuk organik cair selain mengandung nitrogen yang menyusun semua protein, asam
nukleat dan klorofil juga mengandung unsur hara mikro yang berperan sebagai
katalisator dalam proses sintesis protein dan pembentukan klorofil. Poerwowidodo
(1992) menyatakan bahwa protein merupakan penyusun utama protoplasma yang
berfungsi sebagai pusat proses metabolisme dalam tanaman yang selanjutnya akan
memacu pembelahan dan pemanjangan sel. Unsur hara nitrogen dan unsur hara mikro
tersebut berperan sebagai penyusun klorofil sehingga meningkatkan aktifitas
fotosintesis dan akan menghasilkan lebih banyak fotosintat yang akan ditranslokasikan
ke limbung (umbi) sebagai tempat untuk menampung fotosintat.
Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembentukan umbi, yaitu faktor dalam
dan faktor lingkungan. Faktor dalam terdiri atas hormon tumbuh dan metabolisme
karbohidrat, sedangkan faktor lingkungan terdiri atas penjang hari, suhu, kelembaban
dan hara. Pupuk organik cair Super Bionik selain mengandung hara makro dan mikro,
juga mengandung hormone tumbuh diantaranya sitokinin. Menurut Palmer dan Smith
dalam Nurmayulis (2005) hormon tumbuh merupakan faktor penting dalam
pembentukan umbi. Sitokinin berperan untuk memacu pembelahan sel, menghambat
pemanjangan sel, dan memacu pembesaran sel. Hayata dan Suzuki (1982) menyatakan
bahwa kadar sitokinin naik dengan dengan tajam sesaat sebelum insiasi umbi. Kadar
sitokinin tersebut tetap tinggi sampai umbi mendekati masak, kemudian menurun.
Sitokinin memacu pembentukan umbi dengan jalan menghambat aktivitas hidrolisis pati
dan sebaliknya merangsang aktivitas sintesis pati.
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Jumlah Umbi, Bobot Umbi, dan Produksi Umbi
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa aplikasi POC berpengaruh pada
bobot umbi/tanaman dan produksi umbi/petak, namun tidak berpengaruh pada jumlah
umbi/tanaman. Pengaruh aplikasi POC pada jumlah umbi, bobot umbi, dan produksi
umbi disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Pengaruh aplikasi POC pada jumlah umbi/tan, bobot umbi/tan, dan produksi
umbi/petak
Perlakuan
Jumlah umbi/tan
Bobot umbi/tan (g)
Produksi
umbi/petak (g)
0 ml/l air
9,89
1243,70 a
7462,18 a
2,5 ml/l air
9,94
1340,25 b
8041,49 b
5,0 ml/l air
9,89
1535,66 d
9213,96 d
7,5 ml/ l air
9,94
1439,84 c
8639,04 c
BNT 5 %
9,85
92,25
Ket : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda berdasarkan uji BNT 5
%.
Bobot umbi/tanaman tertinggi dicapai oleh perlakuan 5,0 ml/l air dengan nilai
1535,66 g, diikuti oleh perlakuan 7,5 ml/l air dan 2,5 ml/l air dengan nilai masingmasing 1439,84 g dan 1340,25 g. Bobot umbi terendah diperoleh pada perlakuan
kontrol dengan nilai 1243,70 g.
Produksi umbi/petak tertinggi dicapai oleh perlakuan 5,0 ml/l air dengan nilai
9213,96 g (9,21 kg), diikuti oleh perlakuan 7,5 ml/l air dan 2,5 ml/l air dengan nilai
masing-masing 8639,04 g (8,64 kg) dan 8041,89 g (8,04 kg). Produksi umbi terendah
pada perlakuan kontrol dengan nilai 7462,18 g (7,46 kg).
Perkembangan Laju Tumbuh Umbi (LTU) berkaitan erat dengan bobot umbi dan
produksi umbi yang capai, LTU tertinggi pada perlakuan 5,0 ml/l air menghasilkan
bobot umbi/tanaman dan produksi umbi/petak yang tinggi. Hal yang sama dilaporkan
oleh Marpaung, dkk. (2014), bahwa pemberian POC pada tanaman kentang dengan
dosis 6 ml/l air dan penanaman menggunakan mulsa dapat meningkatkan produksi per
plot (95,27 %) dan prosentase kelas umbi besar (44,27 – 128,77 %) serta dapat
mengurangi kelas umbi kecil (60,93 – 119,04 %). Hasil penelitian Sitanggang, dkk.
(2014 ), bahwa pemberian POC berpengaruh nyata mempertahankan klorofil daun, dan
hasil terbaik pada perlakuan konsentrasi POC 6 ml/l air dan bobot umbi bibit 9 – 12 g.
Purwowidodo (1992) menyatakan bahwa unsur hara makro dan unsur hara
mikro yang terkandung dalam pupuk organik cair menghasilkan pengaruh yang
kompleks terhadap pembentukan dan produksi karbohidrat. Unsur hara fosfor
merupakan bahan penyusun ATP yang dibutuhkan untuk mereduksi CO2 menjadi
senyawa organik, sehingga akan menghasilkan biomasa umbi. Salisbury & Ross. (1995)
menyatakan bahwa peningkatan biomasa diproduksi oleh banyaknya absorbsi air dan
penimbunan hasil fotosintesis.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Perkembangan LTT pada semua perlakuan memiliki pola yang sama, yaitu
meningkat tajam pada umur 28 sampai 42 HST kemudian pertambahan LTT mulai
menurun pada umur 56 HST sampai memasuki masa panen. Perkembangan LTU
meningkat tajam dimulai pada umur 35 .HST sampai 63 HST kemudian mulai
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menurun pada umur 77 HST sampai memasuki masa panen. Nilai-nilai LTU
tertinggi dicapai oleh perlakuan 5,0 ml/l air dibandingkan dengan perlakuan
lainnya.
2. Aplikasi POC nyata meningkatkan bobot umbi per tanaman dan produksi per petak,
bobot umbi per tanaman meningkat dari 1,24 kg (kontrol) menjadi 1,53 kg (dosis 5,0
ml/l air) dan produksi per petak meningkat dari 7,46 kg (kontrol) menjadi 9,23 kg
(dosis 5,0 ml/l air).
Saran
Berdasarkan hasil penelitian disarankan bahwa dosis POC terbaik untuk
diaplikasikan pada tanaman kentang di sentra produksi Modoinding adalah 5,0 ml / l air.
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PADI UNGGUL NASIONAL HASIL PENGEMBANGAN PADI
LOCAL SUPEWIN DENGAN TEKNIK MUTASI RADIASI
(NATIONAL HIGH YIELD RICE RESULTED FROM THE DEVELOPMENT OF
LOCAL RICE SUPEWIN BY RADIATION MUTATION TECHNIQUES)
Jeany Polii Mandang1), Deanne Kojoh2), Beatrix Doodoh3), Wenny
Tilaar4)
1), 2), 3), 4) Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian
Universitas Sam Ratulangi/Kampus UNSRAT Kleak Manado, 95115
Email korespondensi: jeany@unsrat.ac.id
ABSTRAK
Supewin adalah salah satu varietas lokal yang ada di Sulawesi utara yang disenangi
oleh masyarakat karena rasa nasi enak serta tahan hama dan penyakit, namun seiring
dengan berjalannya waktu varietas ini produksinya turun yaitu menjadi sekitar 2,5 – 3,5
ton perhektar. Benih padi ini diradiasi dengan sinar gamma 60Co dengan dosis 0.10 kGy,
0,20 kGy dan 0.30 kGy. Hasil yang diperoleh pada radiasi 0,20 kGy menghasilkan
tanaman padi mutan genjah dengan bentuk tanaman tegak. Sepuluh galur mutan yang
telah homogen diperoleh dan dilakukan uji pendahuluan di Pusakanegara Subang. Dua
galur yang memiliki sifat agronomis yang baik yaitu bentuk tanaman/rumpunnya tegak
dibanding supewin bentuk terkulai. Produksi per hektar kedua galur nyata lebih tinggi
dari supewin yaitu Obs-1750PsJ, 7.50 t/ha dan 7.03 t/ha berturut-turut pada musim
kemarau (2008) dan 7.03 t/ha musim hujan (2008/2009) dibanding supewin 6.60 t/ha
dan 6.08 t/ha berturut-turut. Tingginya produksi kedua galur karena memiliki jumlah
anakan produktif yang yang lebih banyak dibanding supewin. Kedua galur tersebut telah
dilepas menjadi varietas unggul nasional yaitu suluttan unsrat 1(galur Obs-1750PsJ) dan
suluttan unsrat 2 (Psj 1759PsJ).
Keywords: suluttan unsrat 1, suluttan unsrat 2, supewin, varietas unggul
ABSTRACT
Supewin is one of the local varieties in North Sulawesi favored by the people
because of the delicious taste and its resistant to pests and diseases, but overtime the
production of this variety fell to around 2,5 - 3,5 tons per hectare. The rice seeds were
irradiated with gamma rays at a dose of 60 Co 0.10kGy, 0,20kGy and 0.30 kGy. Results
obtained on 0.20 k GY iradiation shows early maturing mutant rice plants with upright
plant form. Ten homogenous mutant strains underwent a preliminary test in Subang,
Pusakanegara. Two Mutant lines that have good agronomic characteristics are those
that plant / clump that forms upright rather than Supewin that has a drooping form. The
Production per hectare of those two mutant line was significantly higher than Supewin
ie Obs-1750PsJ, 7.50 tonnes / ha and 7.03 t / ha third consecutive in the dry season
(2008) and 7.03 tonnes / ha rainy season 2008/2009) compared to Supewin with 6.60
tonnes / ha and 6.08 t / ha respectively. The high production of those two mutant line
are caused by its higher number of productive tillers that were more than Supewin. Both
of these strains have been released into national high yield varieties named Suluttan
Unsrat 1 (strain Obs- 1750PsJ) and Suluttan Unsrat 2 (Obs- 1759PsJ)
Keywords: National High yield variety, suluttan unsrat 1, suluttan unsrat 2, supewin
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LATAR BELAKANG
Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian diprioritaskan pada
upaya peningkatan produksi pangan guna pencapaian swasembada pangan secara
umum dan pemantapan Ketahanan Pangan Nasional. Kebijakan diarahkan pada
pemacuan produksi beras agar sediaan secara nasional dapat tercukupi dan tersebar
merata diseluruh wilayah Indonesia dengan harga serendah mungkin dan terjangkau
oleh petani serta aman bagi kesehatan. Pencapaian tersebut tentu harus diimbangi
dengan peningkatan produksi padi atau gabah. Sehubungan dengan hal tersebut
diatas maka upaya mendapatkan padi berproduksi tinggi merupakan salah satu
upaya yang dapat menyelesaikan masalah tersebut.
Salah satu jenis padi yang berkembang dan disukai oleh masyarakat SULUT
yaitu padi lokal Supewin dengan kualitas beras yang baik karena rasa nasi yang
enak dan memiliki sifat tahan terhadap hama penyakit. Namun kenyataan
dilapangan produksinya rendah yaitu sekitar 2.5 s/d 3.5 t/ha gabah kering panen
(GKP). Sehubungan dengan masalah tersebut maka upaya pengembangan dengan
tujuan untuk meningkatkan produksinya perlu dilakukan.
Sifat-sifat tanaman padi varietas unggul yang diharapkan yaitu: (1) Memiliki
anakan produktif banyak; (2) jumlah biji tiap malai banyak; (3) Respon terhadap
pemupukan; (4) Tahan terhadap Hama/penyakit; (5) Umur pendek. Selain itu sifatsifat yang penting diperhatikan adalah: (1) Rasa nasi enak; (2) ketahanan terhadap
hama dan penyakit: (3) tahan rebah dan (4) Gabah tahan rontok.
Pengembangan tanaman untuk meningkatkan produksinya dapat dilakukan
antara lain dengan pemuliaan mutasi dengan radiasi. Teknik mutasi dalam
pemuliaan tanaman dapat digunakan untuk mmemperbaiki satu atau dua sifat yang
kurang menguntungkan pada tanaman. Teknologi ini telah dilakukan di Indonesia
dan menghasilkan sejumlah varietas yaitu Atomita-1, Atomita-2, Atomita=3,
Atomita-4, Cilosari, Mayang, Yuwono, Woyla, Maraoke, Khahayan, Winongo, Diah
Suci,dan Mira 1 (Mugiono, 2006 dalam Mugiono, Rahayu dan Mandang (2009).
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pusat Aplikasi Teknologi Isotop
dan Radiasi, BATAN bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Sam
Ratulangi telah melakukan penelitian pengembangan mulai tahun 2006 terhadap
padi lokal supewin. Supewin merupakan padi lokal di Sulawesi Utara yang disukai
masyrakat namun produksinya rendah dan umur yang panjang yaitu 135 hari.
Penelitian ini bertujuan: Mendapatkan varietas padi yang bentuk tanaman tegak,
pendek dan produksi tinggi
BAHAN DAN METODA
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan yaitu benih padi supewin 200 g diberi perlakuan radiasi
dengan menggunakan sinar gamma dari 60Co dengan dosis 0.10 kGy, 0.20 kGy dan
0,30 kGy di Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi (PATIR), BATAN Pasar
Jumat Jakarta tahun 2006.
Metoda:
Benih yang diradiasi berkadar air 12,50%. Setelah diradiasi ditanam dibak
sawah yang berukuran 2 m x 4 m di PATIR BATAN, masing-masing sebagai
tanaman M1 pada musim tanam MK 2006. Setiap tanaman M1 dipanen satu malai
dengan jumlah 200 tanaman setiap dosis radiasi.
Benih tanaman M1 kemudian ditanam sebagai tanaman generasi tanaman M2 di
Pusakanegara pada musim tanam MH 2006/2007. Penanaman dilakukan pada plot 1
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m x 5 m dengan jarak 20 cm x 25 cm, setiap lobang ditanam satu tanaman. Jumlah
tanaman M2 yang ditanam dari setiap dosis radiasi sebanyak 20.000 tanaman.
Dilakukan seleksi secara pedigree dilakukan terhadap mutan yang berumur genjah
dengan bentuk tanaman tegak pada generasi M2. Hasil tanaman M2 dimurnikan
secara selfing pada generasi M3 dan M4 masing- masing pada musim tanam MK
2007 dan MH 2007/2008. Tanaman yang dipilih sebagai galur M3 dan M4
dilakukan pemurnian sampai diperoleh mutan yang homogen (Mugiono dkk, 2009).
Mutan-mutan yang homogen selanjutnya dilakukan uji multilokasi di 20 lokasi
dengan berbagai ketinggian pada musim kemarau 2009 dan musim hujan
2009/2010.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari percobaan yang telah dilakukan maka telah dihasilkan galur-galur mutan
supewin yaitu:
(1) Obs -1750 PsJ, (2) Obs- 1751 PsJ, (3) Obs -1752 PsJ, (4) Obs -1753 PsJ, (5) Obs
-1754 PsJ, (6) Obs -1755 PsJ, (7) Obs -1756 PsJ, (8) Obs -1757 PsJ, (9) Obs -1758
PsJ, (10) Obs -1759 PsJ. Galur-galur mutan ini kemudian diuji diberbagai lokasi di
Indonesia termasuk di Sulawesi utara.
Hasil Uji:
1. Hasil uji di Sulawesi Utara
Data uji multilokasi galur mutan superwin Musim Hujan 2009/2010 di Sulawesi
Utara disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Lokasi
Tinggi tempat
Jenis Tanah
Tanggal Sebar
Tanggal Tanam
Bulan Panen

:
:
:
:
:
:

Talawaan, Minahasa Utara, Sulawesi utara
150 m dpl
Alluvial
27 Oktober 2009
18 Nopember 2009
Februari 2010

Tabel 1. Hasil uji multilokasi mutan supewin di desa Talawaan Minahasa Utara,
Sulawesi Utara
Galur/
varietas
Obs 1750
Obs 1752
Obs 1753
Obs 1754
Obs 1755
Obs 1756
Obs 1757
Obs 1758
Obs 1759
Mira-1
Super Win
Ciherang
BNJ
KK (%)

Tinggi
Tanaman
(cm)
108
110
107
106
109
107
108
100
98
107
122
108
5
2,70

Jumlah
anakan
Produktif
16
18
20
17
18
18
19
19
18
17
15
22
3
8,70

Umur
Panen
(hari)
118
115
123
123
121
123
123
118
121
121
125
121

Jumlah
gabah
berisi/malai
147
136
141
140
158
139
138
139
142
141
239
150
32
12,70
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Bobot 1000
butir (g)
26,1
25,3
25,8
25,8
26,0
26,2
26,5
27,0
27,0
25,9
22,10
26,10
0,9
2,0

Produksi Gabah
kering giling
(t/ha)
7,75
7,42
6,78
6,33
6,84
7,00
7,33
6,69
7,40
7,07
5,51
7,10
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Lokasi
Tinggi tempat
Jenis Tanah
Tanggal Sebar
Tanggal Tanam
Bulan Panen

Galur/varietas

Obs 1750
Obs 1752
Obs 1753
Obs 1754
Obs 1755
Obs 1756
Obs 1757
Obs 1758
Obs 1759
Mira-1
Super Win
Ciherang

:
:
:
:
:
:

Ponpotolen, Tumpaan, Minahasa Selatan, SULUT.
10 m dpl
Alluvial
3 Oktober 2009
24 Oktober 2009
Januari 2010

Tabel 2. Data Uji Multilokasi Galur Mutan Super Win
MH 2009/2010
Tinggi
Jumlah
Umur
Jumlah
Bobot
Tanaman
anakan
Panen
gabah
1000
(cm)
Produktif
(hari)
berisi/malai
butir
99
22
120
164
26,7
101
22
120
127
26,6
99
22
120
131
26,0
101
22
120
121
25,4
100
22
120
147
25,4
99
23
120
134
26,0
99
22
120
156
26,2
98
22
118
129
26,7
98
22
115
166
27,1
98
22
120
141
25,9
129
20
126
195
23,4
99
21
120
152
26,4

Produksi
Gabah kering
giling (t/ha)
7,52
6,81
6,92
7,22
7,42
7,42
7,06
6,24
7,60
7,33
5,47
7,15

Dari Tabel 1 dan 2 hasil pengujian untuk dua lokasi di Sulawesi Utara terlihat
bahwa produksi gabah kering giling per hektar untuk Obs 1750 dan Obs 1759 nyata
lebih tinggi dibanding supewin. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu jumlah
anakan produktif dan berat 1000 butir lebih tinggi. Hasil yang lain diperoleh yaitu
kedua galur mutan memiliki tanaman yang pendek (98 – 108 cm) sedangkan supewin
tingginya mencapai 125 dan 126 cm.
Hasil uji multilokasi pada beberapa propinsi di Indonesia disajikan pada Tabel 3.
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Kode

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M

Tabel 3. Rata-rata hasil GKG (t/ha) 12 genotipe di 10 lokasi pengujian, pada MK 2009
Hasil gabah GKG (t/ha)
Ratadi lokasi
rata
Genotipe
SK
OKU
Bolang
Harjo
Lebak Sleman Kutai T
T
Muaro Bima Konawe Minsel
M
MK
Jateng Banten
DIY
Kalteng Sumsel Jambi NTB
Sulteng
Sulut
Sulut
2009
Obs 1750
7.66
7.41
6.89
7.32
7.85
6.73
7.42
8.10
7.10
7.10
8.10
b
B
c
ns
bc
ns
Ab
abc
abc
ac
Obs 1752
6.91
7.35
6.87
5.53
5.60
6.75
6.88
6.81
7.23
6.79
8.00
Ns
b
B
ns
Ns
c
ns
b
b
ac
Obs 1753
6.47
6.96
6.73
5.80
5.90
6.50
6.43
6.76
6.00
6.46
7.01
Ns
a
Abc
ns
ns
ns
ns
b
ns
abc
Obs 1754
6.46
7.33
6.88
5.67
5.83
7.04
6.00
6.70
6.72
6.50
6.51
Ns
b
B
ns
ns
bc
ns
ns
b
ns
Obs 1755
6.11
7.07
6.55
5.60
6.89
6.33
6.54
7.15
5.67
6.47
6.76
Ns
b
Abc
ns
bc
ns
ns
b
ns
abc
Obs 1756
6.55
7.17
6.93
5.03
5.56
6.56
7.02
6.31
6.90
6.13
6.42
Ns
b
Bc
ac
ns
bc
ns
ns
b
ns
Obs 1757
7.58
7.32
6.60
5.13
6.36
6.16
6.78
6.61
6.17
6.59
7.17
Ns
b
bc
ac
ns
ns
ns
b
ns
a
Obs 1758
7.01
7.26
6.81
5.20
6.21
6.97
5.33
7.10
6.24
5.30
6.34
Ns
b
bc
ac
ns
bc
Ns
ns
b
ns
Obs 1759
7.77
8.10
7.81
6.97
7.29
6.87
6.87
7.32
6.67
6.89
8.00
Ns
bc
B
bc
ns
b
ns
abc
ac
ac
Mira-1
6.59
7.68
7.57
5.90
5.89
6.71
5.83
7.30
7.10
5.87
6.64
Super Win
6.72
6.42
5.74
5.20
6.51
6.10
6.83
6.86
5.23
5.33
6.09
Ciherang
7.32
7.38
7.71
5.83
5.98
5.90
6.33
6.73
6.88
6.63
6.67
LSD
1.18
0.53
0.77
0.54
0.50
0.41
1.30
1.61
0.85
1.45
KK (%)
10.00
4.30
6.50
5.60
4.70
3.70
11.30
13.90
7.40
13.80
Keterangan: a = beda nyata dengan MIRA 1, b = beda nyata dengan Supewin, c = beda nyata dengan Ciherang
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Ratarata
Umum
7.25
abc
6.44
b
6.23
Ab
6.43
ab
6.37
ab
6.34
ab
6.32
ab
6.21
ab
7.12
abc
6.72
5.69
6.44
0.28
9.24
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Tabel 4. Rata-rata hasil GKG (t/ha) 12 genotipe di 10 lokasi pengujian, pada MH 2009/2010
Hasil gabah GKG (t/ha) di lokasi
Kode Genotipe
BT
Bandung Bantul
Metro
OKU
Hari
Bkayan Lomtim MinSel Min UT
Jabar
DIY
Lampung Sumsel Jambi
Kalbar
NTB
Sulut
Sulut
A
Obs 1750
7.33
7.04
6.35
7.19
7.59
6.61
6.15
7.28
7.75
bc
b
b
ns
ns
bc
b
b
b
B
Obs 1752
6.50
6.30
5.09
6.51
6.45
4.12
5.16
6.40
7.42
b
ns
a
ns
ns
ac
a
ab
b
C
Obs 1753
5.63
5.95
6.02
5.93
6.33
4.59
5.47
6.32
6.78
ns
b
b
ns
ns
A
ns
ab
b
D
Obs 1754
6.17
6.65
5.76
6.00
6.49
6.17
5.95
6.65
6.33
ns
ns
ab
ns
ns
ac
ns
b
ns
E
Obs 1755
6.67
6.24
4.81
6.76
7.13
4.56
5.86
6.44
6.84
b
ns
abc
ns
ns
A
ns
ab
b
F
Obs 1756
6.20
6.83
5.52
5.97
6.67
5.78
4.62
6.67
7.00
ns
ns
ab
ns
ns
B
a
ab
b
G
Obs 1757
6.37
6.51
6.10
6.02
6.56
4.20
3.68
6.78
7.33
b
ns
b
ns
ns
A
abc
b
b
H
Obs 1758
7.47
6.32
5.92
5.62
7.46
5.00
4.18
5.86
6.69
bc
ns
b
ns
ns
A
abc
ac
b
J
Obs 1759
7.20
6.88
6.47
6.54
7.81
6.34
6.11
6.79
7.40
bc
ns
b
ns
b
bc
ns
ab
b
K
Mira-1
6.33
7.03
6.61
6.64
6.79
6.49
6.32
7.35
7.07
L
Super Win
4.70
5.49
4.48
5.67
6.57
4.63
5.11
5.19
5.51
M
Ciherang
5.30
6.21
5.75
6.67
7.01
5.05
5.29
6.58
7.10
LSD
1.54
0.95
0.66
1.87
1.23
0.86
0.87
0.74
1.14
KK (%)
14.40
8.70
6.80
4.70
10.50
9.60
9.60
6.70
9.70
Keterangan: a = beda nyata dengan MIRA 1, b = beda nyata dengan Super Wiin, c = beda nyata dengan Ciherang
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Min Sel
Sulut
7.52
b
6.81
b
6.92
b
7.22
b
7.42
b
7.42
b
7.06
b
6.24
a
7.60
b
7.33
5.47
7.15
0.87
7.30

Ratarata

Ratarata

MH
2009
7.08

Umum

6.08
5.99
6.34
6.27
6.27
6.06
6.08
6.92
6.80
5.28
6.21

7.25
abc
6.44
b
6.23
ab
6.43
ab
6.37
ab
6.34
ab
6.32
ab
6.21
ab
7.12
abc
6.72
5.69
6.44
0.28
9.24
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Dari Tabel 3 dan Tabel 4 dapat dilihat bahwa produksi berat gabah kering giling
per hektar dapat dilihat bahwa rata-rata untuk Obs 1750 dan Obs 1759 masingmasing 7.25 t/ha dan 7.12 t/ha sedangkan supewin 5.69 t/ha. Kedua galur tersebut
menghasilkan produksi yang lebih tinggi dari supewin dan lebih tinggi dari kedua
varietas unggul nasional yaitu Mira-1 dan Ciherang.
Kedua galur tersebut memiliki bentuk tanaman yang baik yaitu tegak, sedangkan
supewin memiliki bentuk tanaman yang terkulai (Gambar 1)
Dari Gambar 1 jelas terlihat bahwa terjadi perbaikan bentuk tanaman, supewin
terkulai sedangkan Obs-1750 dan Obs-1759 memiliki bentuk tegak. Bentuk tegak
mempunyai keuntungan yaitu cahaya matahari dapat mencapai sampai ke bagian
dasar tanaman.

G
a
m
b
a
r
1
.

Bentuk tanaman padi supewin yang terkulai (kiri atas) Dan Obs
atas) serta Obs 1959 yang tegak (bawah)
Sumber: Mandang, dkk (2011)

1750 (kanan

Tahun 2011 telah diusul ke TPPV untuk dua galur yaitu Obs 1950 dan Obs 1959
dan telah diterima untuk dilepas sebagai varietas baru (TPPV, 2011). Pada tanggal 3
Juli 2012 berdasarkan SK Menteri Pertanian no. 2437/Kpts/SR.120/7/2012 dan no.
2438/Kpts/SR.120/7/2012 telah dilepas sebagai varietas unggul nasional dengan nama
Suluttan Unsrat 1 dan S
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uluttan Unsrat 2.
KESIMPULAN
1. Teknik mutasi dengan menggunakan radiasi dapat menghasilkan padi unggul.
2. Mutasi radiasi pada benih padi lokal supewin berhasil memperbaiki bentuk tanaman
serta karakter agronomi lainnya menjadi lebih baik serta produksi gabah kering giling
yang lebih tinggi daripada supewin.
3. Varietas Unggul Nasional Suluttan Unsrat 1 dan Suluttan Unsrat 2 adalah hasil
pengembangan padi local supewin.
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ABSTRAK
Masyarakat membutuhkan bahan pangan dalam jumlah yang cukup dan berkualitas
tinggi (sehat). Produk pangan tersebut hanya dapat diperoleh melalui penerapan konsep
dan teknologi usahatani yang sehat pula. Paper ini mendiskusikan tentang suatu konsep
dan teknologi aplikatifnya yang disebut model usahatani sehat (MUS). Pengembangan
MUS dimaksudkan bukan saja untuk dapat menghasilkan produk pangan yang sehat,
tetapi juga ekonomi petani yang sehat (usahataninya menguntungkan), sehat bagi
konsumen, pikiran/ perilaku para pelaku usahatani yang sehat, berpikir positif dan
bertindak bijaksana, dan lingkungan secara umum yang sehat. Penerapan MUS
difokuskan pada penanganan masalah teknis usahatani yang umum terjadi di tingkat
hamparan yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas produk pertanian. Masalah
tersebut adalah (1) serangan hama dan penyakit tanaman (HPT), (2) pemupukan, dan (3)
tanah bermasalah keharaan (misalnya tanah masam, garaman, terdegradasi dsb). Ketiga
masalah itu ditangani secara terpadu dan sinergis dengan menggunakan bahan alami
lokal. Serangan HPT tidak ditangani dengan menekan populasi hama, tetapi dengan
menyehatkan dan meningkatkan resistensi tanaman terhadap serangan HPT. Secara
teknis, tanaman dipupuk dengan pupuk berhara esensial lengkap dan berimbang dan
berkadar Si, diaplikasikan secara langsung pada tanamannya (disemprotkan melalui
daun/dan batang) sedini mungkin (awal fase pertumbuhan). Model ini telah teruji efektif
di lapang pada beberapa jenis komoditi pangan, dan diharapkan dapat dijadikan salah
satu alternatif solusi dalam mengatasi pemasalahan teknis usahatani.
Kata kunci: hama penyakit tanaman, pemupukan berimbang, tanah bermasalah
keharaan, usahatani sehat,
ABSTRACT
Public requires food products in sufficient quantity and good quality (healthy). Those
products are only possibly provided by applying the concept and technology of healthy
farming. This paper discusses about a concept and its applicative technology termed as
healthy farming model (HFM). The development of HFM id aimed not only to product
healthy food, but also to crease healthy farers’ economy (beneficial farming), healthy
consumers, healthy though/manner, positive thinking and wise in action, and healthy
environment in general. The implementation of HFM is focused on handling the
technical farming problems occurring on farm level, which are (1) pest and disease
attacks (PDAs), (2) fertilization, and (3) nutritionally disorder soils (examples, acidic,
salty, degraded soils, etc.). Those three problems are handled integrately and
synergically by using local materials. The PDAs are not handled by suppressing the
population of pest, but by making plant to be healthy and resistant to PDAs.
Technically, the plants are supplied with fertilizes containing complete-essential
nutrients and Si, applied directly onto the plants (foliar fertilization to plant leaf of
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steam) as early stage as possible. This model has been proven to be effective in field
condition for numerous types of food crops, and it is proposed to be an alternative of
solution to handle farming technical problems.
Key words: pests and diseases of plant, proportional fertilization, nutritionally disorder
soils, healthy farming
LATAR BELAKANG
Swasembada pangan merupakan salah satu program pembangunan yang sangat
penting di banyak negara, termasuk di Indonesia. Swasembada pangan yang ideal bukan
hanya meliputi kondisi kecukupan kuantitasnya, tetapi juga kualitas bahan pangan itu
harus baik/tinggi dan berkelanjutan. Pada beberapa dekade terakhir, aspek kualitas
bahan pangan telah mendapat perhatian makin serius dari masyarakat luas, karena aspek
itu dapat berdampak langsung terhadap kesehatan konsumen/masyarakat luas. Apakah
konsep dan teknologi usahatani yang diterapkan telah diarahkan untuk menghasilkan
produk yang sehat, dan apakah teknologi itu dapat diterapkan oleh petani di tingkat
hamparan dan berpotensi berkelanjutan? Paper ini membahas masalah yang berkaitan
dengan pertanyaan tersebut.
Dari aspek teknis usahatani, hingga saat ini kita masih dihadapkan pada
beberapa masalah yang rutin, yaitu serangan hama dan penyakit tanaman (HPT) dan
pemupukan. Selain itu, di beberapa daerah juga terdapat masalah yang berkaitan kondisi
media tumbuh tanaman (tanah) yang bermasalah keharaan, meliputi tanah terdegradasi
karena salah kelola, masam, salin/sodik, dan tercemar logam berat. Hingga kini,
masalah tersebut belum dapat kita atasi secara tuntas, dan memerlukan upaya lebih
keras untuk mendapatkan solusi yang tepat, efektif dan aplikatif di tingkat hamparan.
Saat ini, selain biaya usahatani yang makin tinggi karena penggunaan input
(pupuk) yang kurang efisien atau berlebihan, teknologi usahatani yang diterapkan oleh
sebagain besar petani kita justru banyak yang menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan. Penerapan pemupukan yang tidak berimbang, terutama penggunaan pupuk
berhara makro yang berlebihan, telah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas tanah
maupun kuantitas dan kualitas produksi bahan pangan (kandungan nutrisinya yang tidak
berimbang) yang dihasilkan dari cara berusahatani tersebut. Dalam menghadapi masalah
serangan HPT, masih banyak petani yang menggunakan pestisida sintetis yang bersifat
racun, dan cara itu meninggalkan residu senyawa yang bersifat toksik bagi manusia dan
hewan, serta berdampak negatif terhadap lingkungan secara luas. Khusus yang berkaitan
dengan tanah bermasalah keharaan, teknologi yang ada atau direkomendasikan para ahli
umumnya terlalu mahal untuk diterapkan oleh petani. Menyadari tentang hal itu, upaya
perbaikan dari segi konsep dan teknologi terapan yang berkaitan dengan masalah teknis
usahatani itu, khususnya untuk tanaman pangan, perlu terus dilakukan.
Dalam tulisan ini, ditawarkan suatu konsep usahatani yang dilengkapi dengan
teknologi terapannya, disebut model usahatani sehat (MUS). Model tersebut diharapkan
dapat menjadi salah satu alternatif solusi, atau dapat dipadukan dan disinergikan dengan
teknologi usahatani yang sudah ada yang sesuai untuk mengatasi permasalahan
usahatani tersebut secara tuntas. Konsep dasar dan teknik aplikasinya, serta beberapa
hasil uji lapang penerapan MUS di tingkat hamparan disajikan dalam paper ini.
MASALAH TEKNIS USAHATANI
Seperti telah disinggung di bab pendahuluan, masalah teknis usahatani yang
paling sering dijumpai di hamparan lahan usahatani adalah serangan hama dan penyakit
tanaman (HPT) dan pemupukan. Selain kedua masalah itu, di beberapa daerah pertanian
juga terdapat masalah yang berkaitan dengan kondisi tanah yang tidak berfungsi optimal
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sebagai pemasok unsur hara bagi tanaman, misalnya tanah masam, tanah yang
kekurangan (kahat) ataupun keracunan unsur hara tertentu, atau tercemar oleh logam
berat, dan tanah garaman. Banyak upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak yang
berkompeten di bidang pertanian, namun hingga saat ini belum diperoleh solusi yang
efektif dan aplikatif di tingkat hamparan.
Sejak era revolusi hijau tahun 1950-an hingga sekarang, masalah serangan HPT
masih diatasi dengan menerapkan prinsip menekan populasi atau membasmi organisme
(hama dan patogen) menggunakan senyawa yang bersifat racun (pestisida sintetis). Oleh
sebagian besar petani, cara tersebut masih dianggap yang paling jitu, mudah dan praktis
untuk menghindari kerusakan tanaman atau kemungkinan gagal panen akibat serangan
HPT. Tetapi, keberhasilan mengatasi masalah HPT dengan cara itu sebenarnya bersifat
sementara - hanya pada musim tanam itu saja. Faktanya, serangan HPT tetap muncul
pada setiap musim tanam, bahkan cenderung makin sulit diatasi, karena hama yang
muncul berikutnya makin resisten terhadap pestisida. Akibatnya, penggunaan pestisida
oleh petani juga makin meningkat, baik dosis, frekuensi, maupun jenis (daya
racun/bunuh) perstisida terhadap hama dan patogen. Hal tersebut tentunya
menyebabkan makin parah dampak negatif dari cara penanganan masalah HPT itu
terhadap kualitas produk pertanian (bahan pangan) dan lingkungan, dan berkontribusi
besar terhadap meningkatnya masalah kesehatan masyarakat. Makin banyak dibangun
dan dikembangkan sarana dan prasarana kesehatan, rumah sakit, puskesmas beserta
peralatannya, tenaga medis, dan obat-obatan, tetapi makin panjang pula antrian
masyarakat yang membutuhkan perawatan medis.
Berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan bahan pangan karena peningkatan
jumlah penduduk, telah mendorong ditingkatkannya intensitas tanam, penggunaan
varietas berpo-tensi produksi tinggi yang memerlukan pupuk yang banyak, terutama
pupuk berhara makro (N, P, dan K). Praktek usahatani seperti itu menyebabkan
terkurasnya unsur mikro dari larutan tanah di lahan usahatani, sehingga menurunkan
produktivitas lahan. Belajar dari pengalaman tersebut, telah dikembangkan dan
didesiminasikan penerapan konsep pemupukan berimbang, meskipun hingga sekarang
belum dapat diaplikasikan dengan tepat oleh petani dalam skala luas.
Makin meningkatnya kesadaran berbagai pihak terhadap dampak negatif yang
ditimbulkan oleh penggunaan pestisida sintetis yang bersifat membunuh organisme
terhadap kondisi lingkungan dalam arti luas, telah mendorong dikembangkannya
konsep berusahatani yang ramah lingkungan dalam berbagai bentuk atau istilah. Bertani
organik dan pengelolaan hama terpadu (PHT) adalah dua contoh model/konsep
usahatani berwawasan lingkungan yang digalakkan di Indonesia dan di negara lain.
Sayangnya, penerapan konsep dan teknik berusahatani tersebut juga tidak/belum
berjalan lancar. Penerapan pertanian organik untuk usahatani padi di lahan sawah,
misalnya, perkembangannya sangat lambat; demikian pula dengan penerapan konsep
PHT juga sangat terbatas. Jika dilihat dari segi konsep dan berdasarkan hasil reset yang
sudah banyak dilakukan, sebenarnya tidak ada yang salah tentang konsep bertani
organik maupun PHT, tetapi teknologinya tidak/kurang aplikatif di tingkat hamparan.
Dalam praktek usahatani, konsep pertanian organik sering diterjemahkan
sebagai usahatani yang hanya menggunakan input senyawa/bahan organik (misalnya,
kompos dan senyawa/bahan organik dari limbah/biomas tanaman, pupuk hayati,
pestisida nabati), sedangkan penggunaan pupuk sintetis (yang sering juga disebut pupuk
kimia) mendapatkan persepsi negatif atau harus dihidari. Padahal, semua jenis tanaman
menyerap unsur hara dalam bentuk ion (anorganik), bukan senyawa atau unsur organik.
Jika dicermati, sebernarnya persoalannya bukan pada jenis pupuknya, ’organik’ atau
’anorganik’, tetapi lebih pada jumlah dan komposisi unsur hara yang dipasok ke
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tanaman. Jika faktor lain dalam kondisi optimal, tanaman akan tumbuh dan berproduksi
optimal atau maksimal jika mendapatkan pasokan unsur hara esensial yang cukup dan
berimbang.
Penggunaan pupuk anorganik maupun organik yang berlebihan, sama-sama akan
menimbulkan masalah, yaitu menurunnya kuantitas atau/dan kualitas produksi. Aplikasi
pupuk urea yang berlebihan (> 400 kg/ha) pada tanaman padi, misalnya, selain
pemborosan juga akan menyebabkan tanaman menjadi lebih rentan terhadap serangan
HPT dan kualitas produksinya rendah. Hasil negatif juga dapat terjadi pada penggunaan
pupuk organik yang berlebihan, meskipun hal itu sangat jarang terjadi dalam praktek
usahatani. Untuk tujuan ilustrasi, kondisi penggunaan pupuk organik yang berlebihan
mungkin dapat digunakan analogi dengan memperhatikan tanah organik atau gambut
(didefinisikan sebagai tanah yang mengandung >12 % C-organik). Produktivitas tanah
organik/gambut umumnya relatif rendah dibanding dengan tanah mineral (yang kadar
C-organiknya jauh lebih rendah daripada tanah organik). Tetapi, penerapan
rekomendasi penggunaan pupuk organik 5 - 10 t/ha pada tanah mineral, misalnya, yang
hanya mampu meningkatkan kadar C-organik tanah sekitar 0,3 – 0,7 % (jauh dari
kriteria kelebihan bahan organik), hasilnya sangat positif. Namun rekomendasi dosis
pupuk organik itu (5 – 10 t/ha) itupun sulit diterapkan oleh petani pada skala yang luas.
KONSEP DAN TEKNOLOGI TERAPAN MUS
Model usahatani sehat (MUS) adalah suatu model usahatani yang digagas dan
dikembangkan oleh penulis, didasarkan pada pengalaman dan hasil-hasil positif dari uji
efektivitas penggunaan pupuk silikat cair dan pestisida nabati pada beragam jenis
tanaman dan kondisi agroekologis di lapang (NTB). Dengan kata lain, MUS dibentuk
berdasarkan fakta, kemudian disusun suatu teori/model. Aspek aplikabilitas dan
keberlanjutan dari teknologi pada model usahatani ini di tingkat hamparan menjadi
perhatian utama.
Model usahatani sehat (healthy farming) dikembangkan untuk merespon
berbagai masalah teknis usahatani seperti telah dijelaskan yang harus dapat ditangani
secara terpadu dan sinergis dengan teknologi yang aplikatif dan berkelanjutan di tingkat
hamparan. Oleh karena itu, selain menggunakan konsep dasar yang baru, model ini
mengutamakan pemanfaatan sumberdaya (input) usahatani lokal, sehingga aplikabilitas
dan keberlajutan teknologinya di tingkat hamparan terjamin.
Sesuai dengan istilah yang digunakan (usahatani sehat), sasaran penerapan MUS
adalah (1) dihasilkan produksi (bahan pangan) yang kuantitas dan kualitasnya tinggi
(sehat dikonsumsi), (2) lingkungan yang sehat (tidak tercemar), (3) ekonomi yang sehat
(menguntungkan pelaku usahatani secara proporsional), dan (4) sehat pikiran (bijak
dalam bertindak), petani tidak lagi beranggapan bahwa organisme (hama dan patogen)
adalah musuh petani, tetapi arus dipandang sebagai sesama mahkluk ciptaan Tuhan
yang mempunyai hak hidup, bermanfaat bagi kehidupan kita. Organisme tersebut adalah
komponen
ekologi
yang
harus
tetap
eksis,
sehingga
tidak
harus
dimusnahkan/dihilangkan dalam sistem usahatani. Selain itu, dalam pengembangan
model usahatani sehat diupayakan untuk dapat mengatasi berbagai persoalan teknis
secara terpadu dan sinergis dengan teknologi yang mudah, relatif murah, dan efektif,
sehingga petani mampu dan mau menerapkannya, serta ramah lingkungan sehingga
terjamin keberkelanjutannya.
Prinsip dan dasar pemikiran pengembangan MUS dapat diringkas sebagai
berikut:
1. Masalah serangan hama dan penyakit tanaman (HPT) diatasi dengan menyehatkan
dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan HPT, bukan dengan
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2.

3.

4.

5.

membasmi organisme (hama dan patogen) dengan pestisida sintetis yang telah
terbukti tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, tetapi justu menimbulkan
banyak masalah lain yang lebih sulit diatasi.
Secara teknis, untuk menyehatkan dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap
serangan HPT dan berbagai kondisi lingkungan yang kurang optimal untuk
pertumbuhannya, tanaman dipasok dengan pupuk berhara lengkap dan berimbang
serta unsur silikat (Si) secara langsung pada tanaman itu (direct feeding), yaitu
melalui daun atau/dan batang tanaman, tidak melalui tanah. Pupuk semacam itu
antara lain telah dikembangkan di Unram dengan bahan baku utama batuan volkanik
dari G. Rinjani, yaitu pupuk batuan silikat cair (merek dagang NutriSil).
Tanaman yang sehat (tercukupi kebutuhan optimalnya akan unsur hara esensial),
memiliki daya tahan alami terhadap cekaman kondisi lingkungan yang kurang/tidak
optimal (termasuk serangan HPT) (Dordas, 2008); sedangkan pemasokan Si
dimaksudkan untuk menguatkan (mempertebal) dinding sel tanaman sehingga
meningkatkan daya tahan tanaman terhadap (1) serangan hama dan penyakit
(Ahmad dan Haddas, 2008; Priyono dan Muthahanas, 2011), (2) cekaman
kekeringan (Lalljee, 2008), (3) toleransi tanaman terhadap pengaruh garaman (Ali et
al., 2012), dan (4) tolereansi terhadap keracunan logam berat (Bochamikova dan
Matichenkov, 2007; Janislampi, 2012). Unsur Si juga diketahui banyak bermanfaat
untuk kesehatan manusia (dan hewan ternak), antara lain memperkuat tulang
(Ugdaohsingh, 2006), kulit, jantung dan organ tubuh lainnya. Artinya, bahan pangan
yang dihasilkan oleh tanaman yang mendapat pasokan unsur Si, atau mengandung
Si relatif tinggi, diharapkan juga akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan
kesehatan konsumen pangan.
Selain lebih efisien dibanding melalui tanah (Fermândez dan Brown, 2013),
penerapan tehnik pemupukan direct feeding atau foliar fertilization juga
dimaksudkan untuk mengatasi masalah usahatani pada tanah bermasalah keharaan
(antara lain tanah masam, garaman, dan tanah yang kahat atau tercemar unsur/logam
tertentu). Secara teoritis, jika pemupukan dilakukan melalui tanah, maka tanah
bermasalah keharaan itu harus dinormalkan (meremediasi) terlebih dahulu agar
dapat berfungsi optimal sebagai pemasok unsur hara bagi tanaman. Tetapi,
teknologi remediasi yang ada saat ini kurang aplikatif di tingkat hamparan karena
biayanya terlalu mahal bagi petani kecil. Misalnya, untuk menetralisis tanah masam
memerlukan bahan kapur (CaCO3) 1 – 5 ton/ha, dan untuk menetralkan tanah
garaman diperlukan beberapa ton gysum (CaSO4)/ha dilanjutkan dengan proses
pencucian garam (Bohn et al., 1985; Bauder et al., 2014). Teknik remediasi tersebut
memerlukan biaya puluhan juta rupiah per hektar, sehingga sulit dilakukan oleh
petani kecil. Sebaliknya, dengan teknik direct feeding, sebagian besar kebutuhan
unsur hara esensial bagi tanaman dipasok dari atas (langsung melalui daun atau/dan
batang). Dalam hal ini, fungsi tanah sebagai pemasok unsur hara diminimalkan
sehingga tanah itu tidak harus diremediasi. Dengan kata lain, pada kondisi tanah
bermasalah tersebut, asalkan tanaman masih dapat tumbuh, minimal pada fase
pertumbuhan awal dan menghasilkan beberapa lembar daun, maka produkfitas
tanaman itu dapat dioptimalkan dengan pasokan unsur hara lengkap melalui daun
atau/dan batang, tanpa tindakan remediasi pada tanahnya.
Sebagai upaya pencegahan (preventif) terhadap kemungkinan terjadinya serangan
HPT yang berat, hanya digunakan pestisida nabati yang dapat dibuat dari bahan
tanaman lokal dan diaplikasikan sejak awal pertumbuhan (sebelum serangan HPT
terjadi) bersamaan dengan pupuk silikat cair.
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UJI LAPANG PENERAPAN MUS
Kompilasi hasil uji lapang model usahatani sehat (Priyono, 2014) menunjukkan
bahwa dengan menggunakan NutriSil dan pestisida nabati (ekstrak daun nimbe) terbukti
efektif di tingkat hamparan pada beberapa jenis tanaman pangan (padi dan jagung),
hortikultura (bawang merah), dan perkebunan (tebu dan kakao). Selain itu, aplikasi
NutriSil juga terbukti dapat berfungsi jamak (multi fuctions), yaitu (1) meningkatkan
kuantitas dan kualitas hasil tanaman, (2) mengurangi 50 – 75 % dari rekomendasi
penggunaan pupuk sintetis (N, P/dan K) untuk padi dan jagung, (3) meningkatkan daya
tahan tanaman terhadap tekanan faktor lingkungan (termasuk serangan HPT), dan (4)
menekan intensitas pengaruh negatif dari cekaman oleh kondisi media tumbuh (tanah)
yang bermasalah khusus (berkadar garam relatif tinggi, kekurangan ataupun kelebihan
unsur hara makro maupun mikro, serta polusi oleh logam berat terhadap pertumbuhan
dan hasil tanaman. Singkatnya, penerapan konsep usahatani sehat dengan direct feeding
menggunakan NutriSil dan pestisida nabati sangat efekif, menguntungkan petani, biaya
murah, produksi meningkat; dan yang sangat penting adalah dihasilkan bahan pangan
yang sehat.
Contoh hasil uji penerapan MUS (dalam bentuk demplot) pada tanaman padi di
beberapa kecamatan di Kabupaten Sumbawa (2013) diringkas dalam Tabel 1, dan pada
tanaman bawang merah (2014) dan kakao (2014 – 2015) di Lombok Utara pada Gambar
1 dan 2.
PENUTUP
Model usahatani sehat (MUS) merupakan model usahatani dengan konsep untuk
penyelesaian masalah teknis usahatani secara terpadu dan ramah lingkungan, dan
menekankan pemanfaatan sumberdaya lokal. Model tersebut telah teruji efektif di
beberapa tempat, khususnya di wilayah NTB pada komoditi tanaman pangan,
hortikultura, maupun perkebunan. Model tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai
alternatif untuk mengatasi masalah usahatani, meningkatkan kuantitas maupun kualitas
produksi pertanian serta kesejahteraan petani.
Tabel 1. Ringkasan hasil uji MUS pada tanaman padi di Kab. Sumbawa (2013)
No Lokasi Uji
1 Moyo Utara
2 Moyo Hilir
3 Moyo Hulu
4 Lunyuk & Lantung
5 Maronge
6 Lape & Lopok
7 Alas & Utan
8 Tarano & Empang
9 Plampang
Rerata (t/ha)
Peningatan karena PSC (t/ha)
Peningatan karena PSC (%)

Varietas dan Hasil Gabah Keing Panen (ton/ha)
Ciherang
Cidenuk
Impari
Impara 2
-PSC +PSC -PSC +PSC -PSC +PSC -PSC +PSC
5.2
6.0
4.4
5.8
5.4
7.5
4.4
5.4
5.2
6.0
5.3
7.0
4.2
5.0
5.1
6.0
4.6
6.0
5.2
6.0
4.6
5.5
4.4
5.0
5.2
6.0
4.6
5.5
4.4
6.0
5.4
6.0
5.0
6.0
5.2
6.0
4.2
6.0
2.8
4.2
3.3
4.6
4.4
5.5
5.6
6.5
5.2
6.0
6.5
4.7
5.7
4.7
5.7
4.6
5.8
5.4
7.5
1.1
1.0
1.0
1.2
2.1
20.4
21.4
20.7
25.3
38.9

IR-64
Cigelis
-PSC +PSC -PSC +PSC
6.4 7.5
6.2
7.0
4.6
6.0

6.4

7.5
1.1
17.2

5.4

PSC = pupuk silikat cair (NutriSil); - PSC = kontrol (pupuk urea dan SP rekomendasi
setempat) tanpa PSC; + PSC = pupuk urea dan SP rekomendasi setempat dan di beri
PSC (3 x penyemprotan); tanpa penggunaan pestisida sintetis
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1. Pemberian PSC meningkatkan hasil gabah kering panen 1 – 2 ton GKG/ha (7 – 39
%) di semua lokasi demplot,
2. Variabilitas tingkat hasil serta peningkatan hasil akibat aplikasi PSC tersebut
dipengaruhi oleh varietas padi dan kondisi lahan.
3. Penggunaan PSC dapat mengurangi cekaman garaman (tanah garaman di lokasi uji
Tarano dan Empang).

Gambar 1. Grafik hubungan antara hasil panen bawang merah pada demplot penerapan
MUS di Jugil, Aik Bari, dan Boyotan kabuapten Lombok Utara (2013).

NutriSil

NutriSil+ neem NutriSil & Ant

Gambar 2. Grafik hubungan antara hasil biji kakao kering dengan aplikasi NutriSil,
NutriSil + neem (nimbe), NutriSil & ant (semut hitam), dan Ant (semut hitam), hasil uji
MUS di Genggelang Kabupaten Lombok Utara (2014 – 2015).

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

141

DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, T.S., R. Haddas, 2008. Study of silicone effects on wheat cultivars under
drought stress. Abstract. P. 9. In: Proc. 4th Int. Conf. Silicon in Agriculture.
South Africa. 23 – 31 Oct. 2008.
Ali, A., S. M.A. Basra, S. Hussain, J. Iqbal, M. A. A. H. Bukhsh, M. Sarwar. 2012. Salt
stress alleviation in field crops through nutritional supplementation of silicon.
Pakistan J. Nutr. 11 (8): 637-655.
Bauder, T.A., J.G. Davis, R.M. Maskom. 2014. Managing saline soils. Fact Sheet
No.0.503. Corp Series/Soil. CSU. Ext.,
Biel, K,. Matichenkov, V., Fomina. 2008. Role of silicon in plant defensive system.
Abstract. p. 28. In: Proc. 4th Int. Conf. Silicon in Agriculture. South Africa. 23 –
31 Oct. 2008.
Bohn, H., B. McNeal, G. O’Cornnor. 1985. Soil chemistry. 2nd Ed. Wiley-Intersciences,
Chichester.
Bochamikova, E.A., V.V. Matichenkov. 2008. Using Si fertilizers for reducing
irrigation water application rate. Abstract. P.29. In: Proc. 4th Int. Conf. Silicon
in Agriculture. South Africa. 23 – 31 Oct. 2008.
Dardos, C. 2008. Role of nutrients in controlling plant diseases in sustainable
agriculture. A review. Agron Sustain. Dev. 28: 33 – 46.
Fageria, N.K., M.P. B. Filho, A.Moreira, C.M. Guimarães. 2009. Foliar fertilization of
crop plants. J. Plant. Nutr. 32: 1044 -1064.
Fermândez, V., F.H. Brown. 2013. From plant surface to plant metabolism: the
uncertain fate of foliar-applied nutrients. Frontiers in Plant Sci. 4: 1 – 5.
Lalljee, B. 2008. Relationship between available silicon in soils of Mauritius, soil
properties and plant silicon concentration. Abstract p. 61, In: Proc. 4th Int. Conf.
Silicon in Agriculture. South Africa. 23 – 31 Oct. 2008.
Janislampi, K.W. 2012. Effect of silicone on plant growth and drought stress tolerance.
MS Theses. Utah State University. USA.
Priyono, J. 2014. Kompilasi hasil uji efektivitas pupuk NutriSil, PT. JIA Agro
Indonesia, Lombok Barat. NTB. (tidak dipublikasikan).
Priyono, J., I. Muthahanas. 2011. Pengembangan biopesticidal fertilizer dari batuan
silikat basaltik dan tanaman nimba sebagai sarana produksi ramah lingkungan.
Lap. HB-II Dirjen Dikti.
Ugdaogshingh, R. 2006. Silicon and bone health. J Nutr Health Aging 11(2): 99–110.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

142

ANALISIS KEANEKARAGAMAN HAYATI ARTHROPODA PADA EKOSISTEM
PADI GOGO BERAS MERAH SULAWESI TENGGARA KULTIVAR
WANGKARIRIDI LAHAN PERCOBAAN BBPP KETINDAN
(ANALYSIS OF BIODIVERSITY OF ARTHROPODS ON RED-GRAIN UPLAND RICE
CV. WANGKARIRI INDIGENOUSTO SOUTHEAST SULAWESI GROWN IN
THE AGRICULTURAL FARM OF BBPPKETINDAN)
Juniawan1 dan Ni Wayan Sri Suliartini2,
1
Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Malang
2
Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keanekaragaman hayati Arthropoda
pada ekosistem budidaya padi gogo beras merah lokal Sulawesi Tenggara Kultivar
Wangkariri yang dilaksanakan di lahan percobaan BBPP Ketindan. Lokasi ini
merupakan lahan beririgasi teknis dengan ketinggian 525 meter dari permukaan laut.
Kegiatan ini dilaksanakan selama lima bulan mulai bulan Mei sampai dengan bulan
September 2014.Teknik pengambilan sampel dilakukandengan metode survey, sampel
diambil secara langsung menggunakan perangkap pit fall trap, dan jaring
serangga.Identifikasi terhadap Arthropoda yang tertangkap dilakukan di Laboratorium
Hama dan Penyakit Tanaman BBPP Ketindan dengan mengacu pada buku Kunci
Determinasi Serangga. Pengamatan dilakukan sebanyak lima belas kali, mulai padi
berumur sepuluh hari setelah tanam sampai dengan sepuluh hari menjelang panen. Hasil
pengamatan menunjukkan bahwa populasi Arthropoda mencapai 60 jenis,yaitu 22 jenis
berfungsi sebagai hama,9 jenis sebagai serangga lain dan 29 jenis sebagai musuh alami.
Berdasarkan hasil analisis indeks keragaman jenis, ekosistem budidaya padi gogo beras
merah asal Sulawesi Tenggara Kultivar Wangkariri termasuk ke dalam kategori tinggi.
Kata kunci: padi gogo beras merah, Arthropoda dan keanekaragamanhayati
Keywords : red-grain upland rice, arthropods and biodiversity
ABSTRACT
The objective of this study was to determine the level of Arthropods biodiversity on the
ecosystem of red-grain upland rice cv. Wangkariri indigenous to Southeast Sulawesi.
The study was conducted in the Agricultural Farm of BBPP Ketindan. The study site
was a technically irrigated area with an altitude of 525 m above sea level. It was
conducted for five months from May to September, 2014.The sampling technique used
was the survey method by which sampleswere directly collected by using pit fall traps
and insect nets.Identification of Arthropods was conducted in the Laboratory of Plant
Pests and Diseases of BBPP Ketindanbased ona book of Insect Determination Key.
Observations were carried out fifteen times starting from 10 DAP to 10 days prior
harvest.The results showed that60 types of Aarthropods were found including 22 types
of pest, 29 species of natural enemies, and 9 other types of insects. Theseindicate that
thered-grain upland rice cv. Wangkariri indigenous to Southeast Sulawesi had a high
diversity index.
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.
LATAR BELAKANG
Padi sebagai komoditas pangan utama masyarakat Indonesia mempunyai
kedudukan yang strategis. Tingginya jumlah kebutuhan dan banyaknya dinamika dalam
usaha budidaya menuntut perhatian yang serius. Salah satu faktor yang penting untuk
diperhatikan adalah keragaman Arthropoda dalam ekosistem budidaya padi tersebut.
Hal ini berhubungan dengan pola budidaya, preferensi serangga dan daya dukung
ekosistem pertanaman. Ekosistem yang stabil dapat dicirikan oleh keanekaragaman
jenis Arthropoda yang hidup di habitat tersebut karena mampu membentuk rantai
makanan yang tidak terputus.
Tingginya keanekaragaman serangga berpengaruh terhadap kualitas dan
kuantitas produk pertanian yang dihasilkan. Secara umum, kestabilan populasi hama
dan musuh alaminya terjadi pada ekosistem alami sehingga keberadaan serangga hama
pada pertanaman tidak lagi merugikan. Kenyataan tersebut perlu dikembangkan
sehingga mampu menekan penggunaan pestisida untuk menekan serangga hama di
lapangan, terutama pada tanaman-tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi
(Siswanto & Wiratno, 2001).
Pola budidaya padi yang monokultur, terus menerus dan sarat dengan aplikasi
pestisida kimia menyebabkan menurunnya populasi serangga hama sekaligus
tertekannya keanerakagaman hayati, termasuk musuh alaminya. Perlakuan pestisida
kimia berpengaruh secara langsung dan berantai terhadap dinamika populasi
Arthropoda.Pestisida kimia akan membunuh serangga hama, hilangnya serangga hama
akan mengurangi bahkan menghilangnya sumber pakan musuh alami. Tersedianya
tanaman padi secara terus menerus memunculkan masalah baru berupa peningkatan
populasi hama yang dapat mencapai tingkat explosi. Hal ini diinisiasi oleh ketersediaan
sumber nutrisi yang melimpah bagi serangga hama hingga terjadi perkembangbiakan
yang berulang-ulang. Aplikasi pestisida dengan bahan aktif yang sejenis secara massif
menyebabkan terjadi resistensi dan resurjensi hama.
Keanekaragaman serangga (kelimpahan dan kepunahan) sangat terkait dengan
tingkat tropik lainnya. Hal ini karena adanya interaksi antara kelompok fungsional
serangga dengan tumbuhan yang dapat membentuk keanekaragaman serangga.
Penurunan keanekarangaman serangga herbivora akan menimbulkan ”efek domino”
terhadap keanekaragaman musuh alami serangga-serangga tersebut. Ini terjadi karena
serangga mendukung hampir setengah dari jumlah spesies predator dan parasitoid
(Bernays, 1998).
Guna meningkatkan dinamika populasi Arthropoda pada pertanaman padi,
menggalakkan penanaman padi lokal dan menjaga kelestarian plasma nutfah, maka
perlu dilakukan upaya untuk memperluas areal tanam padi lokal, antara lain padi gogo
lokal beras merah kultivar Wangkariri. Sebagai kultivar lokal, Wangkariri perlu ditanam
di aneka kondisi lahan di luar habitat aslinya untuk meningkatkan daya adaptasi
terhadap iklim baru, ketahanan terhadap hama penyakit serta kemampuan dalam
mengundang datangnya Arthropoda.
Padi gogo beras merah kultivar Wangkariri ditanam dengan sistem tegel pada
lahan seluas 400 m2 di lahan percobaan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)
Ketindan. Ditanam pada tanggal 17 Mei dan dipanen tanggal 2 Oktober 2014.
Arthropoda yang sering dijumpai pada ekosistem padi gogo umumnya adalah
serangga dan laba-laba. Jenis serangga yang datang terdiri atas serangga hama, serangga
musuh alami (MA) dan serangga netral. Laba-laba yang ditemukan adalah dari jenis
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laba-laba pemburu (peloncat dan bermata tajam). Seluruhnya dicatat, ditabulasi,
diidentifikasi, dideskripsi lalu dikoleksi untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
BAHAN DAN METODE
Waktu dan lokasi penelitian
Lokasi penelitian adalah di lahan percobaan Balai Besar Pelatihan Pertanian
(BBPP) Ketindan Lawang Malang. Luas areal pertanaman adalah 400 m2. Penelitian
dilaksanakan pada bulan Mei hingga Oktober 2014.
Untuk mengetahui keanekaragaman hayati Arthropoda pada ekosistem budidaya
padi gogo Wangkariri, pengambilan sampel Arthropoda dilakukan dengan alat:
1. insecting net untuk Arthropoda yang aktif pada siang hari.
2. pit fall trap untukArthropoda yang aktif di atas tanah dengan dipasang perangkap
pada setiap sub transek, berjumlah 5 buah.
3. Yellow sticky trap.
4. Sweeping net.
Specimen yang diperoleh, diindentifikasi di Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman
BBPP Ketindan. Specimen yang renik diamati di bawah mikrooskop, sedangkan yang
makro diamati secara langsung lalu diidentifikasi dengan buku Kunci Determinasi
Seranggadan Buku Hama dan Penyakit Padi.
Populasi dan sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah populasi Arthropoda pada tanaman padi
Wangkariri. Sampel yang digunakan adalah arthropoda yang tertangkap oleh alat
perangkap dan untuk serangga terbang ditangkap dengan sweeping net.
Analisis Data
Analisis data diperoleh dari penghitungan Indeks Keanekaragaman Jenis
Arthtropoda. Untuk mengetahui keanekaragaman jenis dihitung dengan menggunakan
rumus Shannor-Wienner (Kent & Paddy, 1992), sebagai berikut:

pi = ni / N
Di mana:
H’ = Indeks keanekaragaman jenis
ni = Jumlah individu suatu jenis
N = Jumlah individu seluruh jenis
Pi = Proporsi jumlah individu jenis ke-i dengan jumlah individu semua jenis (pi
 ni/N)
- Jika nilai H’ < 1, maka komunitas serangga dengan kondisi lingkungan
kurang stabil (keanekaragaman rendah)
- jika nilai 1<H’<3, maka komunitas serangga dengan kondisi lingkungan
stabil (keanekaragaman sedang)
- jika nilai H’ > 3, maka komunitas serangga dengan kondisi lingkungan sangat
stabil (keanekaragaman tinggi).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Jenis Hama dan Musuh Alami
Hasil pengamatan identifikasi dan determinasi menunjukkan adanya beberapa spesies
hama dan beberapa spesies musuh alami, sebagaimana terlihat pada Tabel 1. Hama yang
diperoleh adalah: 1)Leptocorysaacuta (ordo Hemiptera) diketahui menyerang bulir padi
dalam keadaan masak susu. Hanya menyerang selama fase berbunga sampai masak
susu. Jika tidak dilakukan tanam serempak, maka tanaman terakhir akan terserang
berat.Aktif pada musim hujan. Hama ini hidup satu/dua generasi pada
gulma,kemudian pindah ke tanaman padi pada fase pembungaan. Aktif pada sor e
menjelang senja dan pagi-pagi sekali.Nimfa dan imago menghisap bulir padi pada
fase masak susu. Hama (nimfa dan imago) menusuk melalui rongga diantara lemma
dan palea. Nimfa lebih aktif daripada imago, tapi imago dapat merusak lebih hebat
karena hidupnya lebih lama. Hilangnya cairan biji menyebabkan biji jadi mengecil
tapi tidak hampa karenahama tidak dapat mengosongkan seluruh isi biji yang
tumbuh.Bila biji mulai mengeras hama akan mengeluarkan enzym yang dapat
mencerna karbohidrat sehingga menyebabkan biji rapuh danpatah saat digiling.
Sedangkan padi merah saat tersebut masih berada pada fase vegetatif,
sehinggadiduga keberadaan hama ini tidak sedang menyerang tanaman padi tetapi
karena di areal percobaan yang ada hanya tanaman padi ini saja.2) Agromyza
phaseoli (ordo Diptera), adalah hama lalat bibit. Hama ini diketahui menyerang padi
yang baru pindah tanam di sawah yang tergenang, sementara saat itu padi sudah besar
dan menjelang berbunga, sehingga dapat dikatakan hama ini bukan sedang menyerang
tanaman padi.
Tabel 1. Hasil Pengamatan Arthropoda dengan Perangkap Pitfall.
Jenis Arthropoda
Jumlah
Titik
Fungsi
Persentase
(ekor)
Ordo
Spesies
1. Hymenoptera Oecophylla smaragdina
Musuh alami
1
4,30
2.. Hymenoptera Dolichoderus bituberculatus Musuh alami
4
17,39
.
Diptera
Agromyza phaseoli
hama
6
26,08
3. Hemiptera
Leptocorisa acuta
hama
1
4,30
Hymenoptera Dolichoderus bituberculatus Musuh alami
3
13,04
4 Hymenoptera Dolichoderus bituberculatus Musuh alami
8
34,78
Jumlah .......................
23
100
Populasi hama dan musuh alami
Musuh alami (MA) yang dijumpai adalah dari ordo Hymenoptera yaitu semut
rang-rang (Oecophylla smaragdina) dan semut hitam (Dolicoderus bituberculatus).
Kedua MA ini mempunyai kisaran inang yang luas yaitu meliputi ordo Orthoptera,
Lepidopetra, Hemiptera, Homoptera, Odonata, Coleoptera, dan Dermaptera, sehingga
keberadaannya di dalam suatu ekosistem akan sangat berpengaruh terhadap dinamika
populasi Arthropodanya.
Selanjutnya, hasil pengamatan terhadap populasi Arthropoda dengan
menggunakan Yellow Sticky Trip menunjukkan bahwa keragaman Arthropoda lebih
tinggi dibandingkan dengan cara pertama. Ditemukan tujuh jenis serangga dari enam
ordo, sebagaimana tertera pada Tabel 2.
Dinamika populasi
Populasi hama dan musuh alami hampir seimbang. Seperti adanya musuh alami
Paederus fuscipes yang merupakan predator dari beberapa jenis hama penting seperti
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wereng coklat, dan berbagai jenis hama padi lainnya, baik telur maupun ngengat,juga
hama dari bangsa homoptera lainnya (Siwi, 2006). Keanekaragaman Arthropoda juga
terlihat dari adanya Odonata yang merupakan musuh alami yang sangat potensial, serta
Apis mellifera(Hymenoptera) sebagai serangga penyerbuk. Keadaan ini tidak sesuai
dengan yang disampaikan oleh Andrewartha dkk. (1980) yang menyatakan bahwa
ekosistem tanaman semusim bersifat kurang stabil yang dicirikan oleh rendahnya
keragaman hayati. Susunan jaringan pakan pada ekosistem tanaman semusim yang
bersifat sederhana mengakibatkan populasi hama berada dalam keadaan tidak seimbang,
sehingga mudah terjadi ledakan populasi hama (Southwbod & Way 1980).Pada
ekosistem padi gogo beras merah keadaannya berbeda antara lain karena umur padi
yang lebih lama, tanaman lebih tinggi dari padi biasa dan postur tanaman yang lebih
kokoh. Selain itu juga ditemukan adanya serangga netral yaitu nyamuk Culex sp.
Tabel 2. Hasil Pengamatan Arthropoda dengan Perangkap Yellow Sticky Trap.
Jenis Arthropoda
Jumlah
Titik
Fungsi
Persentase
(ekor)
Ordo
Spesies
1. Orthoptera
Oxya sinensis
Hama
1
2,7
2. Diptera
Culex sp.
Serangga lain
3
8,1
Diptera
Agromyza
Hama
4
10,8
phaseoli
3. Hemiptera
Leptocorisa acuta Hama
6
16,2
4. Diptera
Culex sp.
Serangga lain
2
5,4
Diptera
Agromyza
Hama
4
10,8
phaseoli
5. Coleoptera
Paederus fuscipes Musuh alami
8
21,6
Odonata
Aeshnidae
Musuh alami
5
13,5
Hymenoptera Apis mellifera
Serangga lain
4
10,8
Jumlah...................
37
100
Sesuai hasil pengamatan pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa dengan
menggunakan perangkap Yellow Sticky Trap jumlah serangga dan jumlah jenis serangga
yang tertangkap lebih banyak. Ini membuktikan bahwa ekosistem padi gogo Wangkariri
disukai oleh serangga.Keadaan ini terjadi karena umur tanaman padi gogo yang lebih
lama, ketersediaan makanan yang terjaga dan agroklimat yang tercipta bertahan dalam
waktu yang lebih lama. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Tarumengkang
(2001) bahwa keragaman bentuk hayati dan banyaknya jenis makhluk hidup atau
keragaman hayati (biodiversitas) dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ketersediaan
makanan yang terjaga juga meningkatkan angka kunjungan serangga, karena serangga
akan datang ketika terdapat sumber makanan, tempat berlindung, tempat kawin dan
faktor lingkungan lain (Untung, 1993).Kestabilan ekosistem padi sawah atau tanaman
semusim dapat dicapai dengan meningkatkan dan memantapkan keanekaragaman hayati
pada ekosistem melalui pengelolaan ekosistem, antara lain dengan mengoptimalkan
budidaya dan meningkatkan peranan musuh alami.
Menurut Untung (1993), tanaman padi yang dibudidayakan tanpa pestisida dapat
memberikan hasil yang tinggi. Tanpa pestisida, keanekaragaman hayati ekosistem dapat
ditingkatkan sehingga musuh alami yang ada di pertanaman dapat berperan maksimal
dalam mengatur populasi hama. Pada umumnya petani membatasi serangan hama
dengan tujuan pengendalian hama saja, tanpa memperhatikan keanekaragaman hayati
pada ekosistem pertaniannya. Dengan menerapkan PHT diharapkan tercapai stabilitas
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ekosistem, sehingga pertanian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat
terwujud. Dampak implementasi PHT dapat dilihat jelas dari penggunaan pestisida.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Populasi Arthropoda pada agroekosistem budidaya padi gogo Kultivar Wangkariri
mencapai 60 jenis. dimana 22 jenis yang berfungsi sebagai hama, sebanyak 9 jenis
sebagai serangga lain dan 29 jenis sebagai musuh alami. Berdasarkan hasil analisis
indeks keragaman jenis, ekosistem budidaya padi gogo beras merah asal Sulawesi
Tenggara kultivar Wangkariri termasuk ke dalam kategori tinggi.
Saran
Ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. Untuk pemerintah, perlu menggalakkan penanaman padi gogo di lahan tadah hujan
guna mempertahankan plasma nutfah padi gogo beras merah ini dan mengingat
manfaatnya yang banyak bagi kesehatan manusia. Keberadaan padi dapat
mengurangi terpaan butiran air hujan di permukaan tanah dan mengurangi erosi.
2. Untuk masyarakat, disarankan untuk mengkonsumsi beras merah secara kontinyu
untuk menjaga kesehatan.
3. Dalam budidayanya tidak diperlukan aplikasi pestisida kimia yang terus menerus
karena bida digantikan dengan penggunaan pestisida hayati dan nabati.
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INDEKS KEPEKAAN DAN KORELASI BERDASARKAN HASIL DAN
KOMPONEN HASIL BEBERAPA VARIETAS KEDELAI (Glycine max (L.)
Merril) PADA KONDISI STRES KEKERINGAN
Kisman1, Febri Dwi Ismayanti2, A. Farid Hemon1, B. ErnaListiana1
1. Dosen Fakultas Pertanian Universitas Mataram
2. Alumni Fakultas Pertanian Universitas Mataram
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepekaan dan korelasi berdasarkan
hasil dan komponen hasil beberapa varietas kedelai pada kondisi stres kekeringan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan
percobaan menggunakan pot plastik di rumah kaca Fakultas Pertanian Unram.
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) secara
faktorial dengan dua faktor. Faktor genotipe (V) terdiri atas 7 varietas kedelai: Lawit,
Sibayak, Kaba, Pangrango, Seulawah, Nanti, dan Burangrang. Faktor stres kekeringan
(D) meliputi: kondisi normal tanpa stres kekeringan, kondisi stres kekeringan fase
vegetatif aktif, generatif dan kekeringan terus menerus. Setiap kombinasi perlakuan
diulang tiga kali. Karakter yang diamati meliputi: jumlah polong, jumlah polong hampa,
jumlah polong isi, jumlah biji per tanaman, berat 100 biji dan berat biji. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: 1). Varietas kedelai yang relatif tahan terhadap stres
kekeringan pada fase vegetatif aktif adalah varietas Sibayak, Seulawah, dan Nanti,
sedangkan relatif peka adalah varietas Lawit, Kaba, Pangrango, dan Burangrang.
Kekeringan pada fase generatif, yang relatif tahan adalah Sibayak, Pangrango, Nanti,
dan Burangrang, sedangkan yang relatif peka adalah Lawit, Kaba, dan Seulawah.
Kekeringan terus menerus dari fase vegetaif sampai generatif, yang relatif tahan adalah
Lawit, Sibayak, Kaba, Nanti, dan Burangrang, , sedangkan Pangrango, dan Seulawah
relatif peka terhadap kekeringan. 2). Pada kondisi stres kering, hasil berkorelasi positif
nyata dengan jumlah polong, jumlah polong isi, dan jumlah biji per tanaman.
Kata kunci: kedelai, stress kekeringan, indeks kepekaan, korelasi, hasil, komponen hasil
ABSTRACT
The aim of this study was to know drought susceptability indexes and correlation based
on yield and yield components of soybean under drought stress. The study was
conducted at green house of Faculty of Agriculture University of Mataram.
Experimental method was used with Randomized Completely Design (CRD) in two
factors. Factor of genotypes (V) were: Sibayak, Kaba, Pangrango, Seulawah, Nanti,
and Burangrang. Factor of drought stresses (D) were: no drought stress (normal
condition), drought stress under actively vegetative growth stage, drought stress under
generative growth stage, and drought stress continously until harvesting day. Each of
combination factors were in three replicates. Yield and yield component traits were:
pod number, empty pod number, filled pod number, seed number per plant, 100 seeds
weight, and seed weight per plant. Results of this study were: 1). The relatively
tolerance of soybean under drouht stress at vegetative growth stage were Sibayak,
Seulawah, and Nanti, while Lawit, Kaba, Pangrango, and Burangrang were relatively
susceptable; at generative growth stage were Sibayak, Pangrango, Nanti, and
Burangrang, while Lawit, Kaba, and Seulawah were relatively susceptable; at
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continously drought from vegetative to generatif growth stage were Lawit, Sibayak,
Kaba, Nanti, and Burangrang, Pangrango, and Seulawah were relatively susceptable.
2). Yield was highly correlated to opened stomata, pod number, filled pod number, and
seed number per plant.
.
Keywords: drought stress, susceptabelity index, correlation, yield, yield component.

LATAR BELAKANG
Kedelai merupakan komoditas pangan utama ketiga setelah padi dan jagung dan
menjadi salah satu komoditas yang diprioritaskan dalam program Revitalisasi Pertanian
(Badan Litbang Pertanian Deptan, 2005). Selain mengandung protein nabati yang cukup
tinggi yang dibutuhkan untuk meningkatkan gizi masyarakat, kedelai juga aman
dikonsumsi, dan harganya murah. Kebutuhan kedelai dari tahun ke tahun terus
meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan untuk konsumsi, pakan ternak dan
bahan baku industri pangan seperti tahu, tempe, kecap, susu kedelai, tauco dan berbagai
bentuk makanan ringan (snack). Kedelai juga bermanfaat untuk menurunkan kolesterol
darah yang dapat mencegah penyakit jantung. Selain itu kedelai juga berfungsi sebagai
antioksidan dan mencegah penyakit kanker.
Upaya pemerintah untuk menunjang pengembangan kedelai di Indonesia adalah
memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun serta mengurangi
ketergantungan akan impor. Sejalan dengan upaya tersebut, percepatan peningkatan
produksi di dalam negeri melalui perluasan areal tanaman mendapat perhatian besar,
khususnya sumber daya lahan kering karena semakin terbatasnya lahan subur yang
dapat digunakan. Oleh karena itu, upaya perbaikan varietas yang unggul pada
lingkungan yang optimal sekaligus unggul di lingkungan yang suboptimal merupakan
salah satu tujuan dalam program pemuliaan (Husni, 2004).
Ketahanan suatu tanaman terhadap kekeringan merupakan suatu fenomena yang
kompleks baik dalam fisiologi dan genetiknya. Suatu tanaman dikatakan toleran
terhadap kekeringan apabila memiliki kemampuan melanjutkan fungsi-fungsinya di
bawah kondisi air yang terbatas. Untuk itu, diperlukan suatu varietas atau galur kedelai
yang toleran terhadap cekaman tersebut (Husni, 2004).
Kisman (2009) melaporkan bahwa semakin tinggi indeks kepekaan terhadap
kekeringan (drought susceptibility index, DSI) maka semakin peka varietas tersebut
terhadap kekeringan, hal ini ditunjukkan pada besarnya perbedaan atau perubahan
jumlah polong per tanaman pada masing – masing varietas antara kondisi normal
dengan kekeringan, sehingga terdapat penurunan jumlah polong pertanaman yang nyata
pada kondisi kekeringan.
Dalam upaya perbaikan sifat kuantitatif tanaman melalui kegiatan pemuliaan,
diperlukan pengetahuan derajat hubungan antar karakter target (disired character)
dengan karakter lain. Koefisien korelasi merupakan derajat hubungan antara dua sifat
atau lebih yang saling tergantung tanpa memperhatikan faktor mana yang
mempengaruhi dan dipengaruhi, baik dari segi genetik maupun non genetik. Korelasi
antara dua sifat dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan pengaruh genetik,
sehingga korelasi dapat berupa korelasi fenotip dan genotipe (Bari et al., 1979). Nilai
korelasi antar sifat memiliki arti penting dalam kegiatan seleksi. Menurut Nasir (2001),
seleksi akan efektif bila terdapat hubungan erat antar karakter penduga dengan karakter
yang dituju dalam suatu program seleksi. Hasil kedelai merupakan karakter kompleks
yang ditentukan oleh berbagai komponen hasil dan lingkungan tumbuh.
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Berdasarkan uraian di atas maka telah dilakukan penelitian tentang “Indeks
Kepekaan dan Korelasi Berdasarkan Hasil dan Komponen Hasil Beberapa
Varietas Kedelai (Glycine max (L.) Merril) Pada Kondisi Stres Kekeringan”, yang
bertujuan untuk mengetahui tingkat kepekaan dan korelasi antar karakter kuantitatif
beberapa varietas kedelai pada kondisi stres kekeringan.
BAHAN DAN METODA
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimental dengan
percobaan di rumah kaca Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
Rancangan Percobaan
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) disusun
secara faktorial yang terdiri atas dua faktor: faktor genotipe (G) dan faktor kekeringan
(D) pada berbagai fase pertubuhan. Faktor genotipe terdiri atas 7 genotipe kedelai yaitu:
G1 = Lawit, G2 = Sibayak, G3 = Kaba, G4 = Pangrango, G5 = Seulawah, G6 = Nanti, G7
= Burangrang. Faktor cekaman kekeringan pada berbagai fase pertumbuhan (D) terdiri
atas empat taraf: D0 = Kontrol (kondisi normal tanpa cekaman kekeringan), D1 =
Kekeringan pada fase vegetatif aktif, D2 = Kekeringan pada fase generatif, D3 =
Kekeringan terus menerus dari fase vegetatif aktif sampai akhir pengisian polong. Tiap
kombinasi perlakuan diulang tiga kali sehingga terdapat 84 kombinasi perlakuan.
Pelaksanaan Percobaan
Benih kedelai yang digunakan dalam percobaan ini diperoleh dari hasil koleksi
Dr. Kisman, dosen program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Unram. Benih
yang ditanam diperlakukan dengan Marshall 25 ST dosis 15 g tiap satu kg benih kedelai
untuk mencegah serangan lalat bibit. Penanaman dilakukan dengan sistem tanam
langsung pada media tanam sedalam 2 cm.
Tanah entisol yang sudah diayak sebanyak 7 kg dimasukkan ke dalam pot
berdiameter atas 23 cm, diameter bawah 18 cm dan tinggi 25 cm sebagai unit
percobaan. Pot-pot percobaan disusun dengan jarak 25 x 25 cm.
Penanaman dilakukan dengan membenamkan benih kedelai sedalam 1-2 cm di
bawah permukaan tanah dalam pot sebanyak 3-4 benih per pot.
Penjarangan dilakukan pada umur satu minggu dengan menyisakan dua tanaman
sehat per pot, satu tanaman sampel untuk pengamatan hasil dan komponen hasil, dan
satu tanaman lain untuk pengamatan destruktif.
Pemupukan dilakukan sehari sebelum tanam, tanah diberi pupuk dasar NPK
dengan dosis 1/3 dari dosis seluruhnya yaitu 100 kg/ha. 1/3 bagian diberikan 9 hari
setelah tanam dan sisanya 29 hari setelah tanam.
Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut setiap gulma yang tumbuh dengan
menggunakan tangan pada setiap media tanam.
Penyulaman dilakukan satu minggu setelah penanaman. Penyulaman bertujuan
untuk mengganti benih kedelai yang mati atau tidak tumbuh. Keterlambatan
penyulaman akan mengakibatkan tingkat pertumbuhan tanaman yang jauh berbeda.
Panen dilakukan apabila sebagian besar daun sudah menguning, tetapi bukan
karena serangan hama atau penyakit, lalu gugur, buah mulai berubah warna dari hijau
menjadi kuning kecoklatan dan retak - retak atau polong sudah kelihatan tua, batang
berwarna kuning agak coklat dan gundul.
Perlakuan stres kekeringan diberikan pada berbagai fase pertumbuhan tanaman
kedelai, sebagai berikut:
- Kontrol (perlakuan tanpa stres kekeringan) : tanaman dalam kondisi normal (100%
kapasitas lapang) sampai panen.
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-

Perlakuan kekeringan pada fase vegetatif aktif: tanaman dalam kondisi normal
(100% kapasitas lapang) sampai umur 2 minggu setelah tanam (MST) kemudian
diberikan cekaman kekeringan (50% kapasitas lapang) sampai umur 4 MST (masuk
fase pembungaan), selanjutnya tanaman dikondisikan normal sampai panen.
- Perlakuan kekeringan pada fase generatif: tanaman dalam kondisi normal sampai
umur 6 MST kemudian diberikan cekaman kekeringan (50% kapasitas lapang)
sampai umur 8 MST (masuk fase pengisian polong), selanjutnya tanaman dalam
kondisi normal sampai panen.
- Perlakuan kekeringan terus menerus pada fase vegetatif aktif sampai akhir fase
pengisian polong: tanaman dalam kondisi normal (100% kapasitas lapang) sampai
umur 2 minggu setelah tanam (MST) kemudian diberikan cekaman kekeringan
(50% kapasitas lapang) sampai panen.
Pengendalian kadar lengas tanah sesuai kapasitas lapang (kondisi normal dengan 100%
KL atau cekaman kekeringan dengan 50% KL) dilakukan dengan pemberian air dalam
pot sekali sehari atau sekali dua hari hingga mencapai masing-masing persen kadar
lengas kembali dengan cara metode penimbangan, sebagaimana metode yang digunakan
Hapsoh (2003).
Parameter dan Cara Pengamatan
Pengamatan dilakukan terhadap parameter: jumlah polong, jumlah polong isi,
jumlah polong hampa, jumlah biji per tanaman, berat 100 biji, dan berat biji per
tanaman.
Waktu dan cara pengamatan masing-masing parameter adalah sebagai berikut:
- Jumlah polong, diamati pada saat panen dengan menghitung jumlah polong yang
dihasilkan.
- Jumlah polong isi, diamati pada saat panen dengan menghitung jumlah polong berisi
yang menghasilkan biji normal.
- Jumlah polong yang hampa, diamati pada fase akhir pengisian polong, dihitung jumlah
polong yang jatuh selama fase pembentukan dan pengisian polong.
- Jumlah biji per tanaman, diamati pada saat panen dengan menghitung jumlah biji
pertanaman.
- Berat biji per tanaman, diamati pada saat panen dengan menimbang berat biji kering
per tanaman.
- Berat 100 butir biji, diamati pada saat panen dengan menimbang 100 biji kering
pertanaman.
Analisis Data
Untuk mengatahui indeks kepekaan dan korelasi berdasarkan hasil dan
komponen hasil beberapa varietas kedelai pada kondisi stress kekeringan, digunakan
rumus sebagai berikut:
Indeks kepekaan terhadap kekeringan dihiting menurut rumus Fischer and Maurer
(1978) sebagai berikut:
DII  1 

Xs
Xi

DSI  (1 

Ys
) / DII
Yi

Dimana:
DSI = drought susceptibility indeks
Ys = rata – rata hasil genotipe tertentu pada kodisi stres kekeringan
Yi = rata – rata genotipe tertentu pada kondisi tanpa cekaman kekeringan.
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DSI >1 = peka stres kekeringan
DSI <1 = tahan stres kekeringan
Korelasi sederhana (Ujianto dan Sudika, 2005).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbedaan indeks kepekaan terhadap kekeringan (drought susceptibility index,
DSI) dapat dilihat dari penurunan hasil dan komponen hasil masing-masing varietas.
Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepekaan terhadap kekeringan (DSI), jika stres
kekeringan terjadi pada fase vegetatif aktif, varietas kedelai yang relatif tahan terhadap
stres kekeringan pada fase vegetatif aktif adalah varietas Sibayak, Seulawah, dan Nanti,
sedangkan relatif peka adalah varietas Lawit, Kaba, Pangrango, dan Burangrang (Tabel
1). Apabila stres kekeringan terjadi pada fase generatif, yang relatif tahan adalah
Sibayak, Pangrango, Nanti, dan Burangrang, sedangkan yang relatif peka adalah Lawit,
Kaba, dan Seulawah (Tabel 2). Apabila stres kekeringan terjadi secara terus menerus
dari fase vegetatif sampai generatif, yang relatif tahan adalah Lawit, Sibayak, Kaba,
Nanti, dan Burangrang, sedangkan Pangrango, dan Seulawah relatif peka terhadap
kekeringan (Tabel 3). Varietas yang memiliki DSI, nilai indeks kepekaan terhadap
kekeringan, lebih kecil dari satu maka tergolong relatif tahan atau toleran, sedangkan
yang memiliki DSI lebih dari satu tergolong relatif peka terhadap kekeringan. Menurut
Baihaki (1982) kebanyakan varietas yang stabil dan toleran terhadap kekeringan
mempunyai daya hasil rendah pada lingkungan normal dan di dalam lingkungan yang
pengairannya terbatas. Genotipe yang toleran adalah genotipe yang mampu
meminimalkan kehilangan hasil akibat kekeringan dan juga memiliki nilai indeks
kepekaan terhadap kekeringan yang kecil atau kurang dari satu.
Secara umum tanaman akan menunjukkan indeks kepekaan tertentu bila
mengalami cekaman kekeringan. Indeks kepekaan tanaman terhadap stres air sangat
ditentukan oleh tingkat stres yang dialami dan fase pertumbuhan tanaman saat
mengalami cekaman. Bila tanaman dihadapkan pada kondisi kering terdapat dua macam
tanggapan yang dapat memperbaiki status air yaitu (1) tanaman mengubah distribusi
assimilat baru untuk mendukung pertumbuhan akar dengan mengorbankan tajuk
sehingga dapat meningkatkan kapasitas akar menyerap air serta menghambat
pemekaran daun dan jumlah daun untuk mengurangi transpirasi (2) tanaman akan
mengatur derajat pembukaan stomata untuk menghambat kehilangan air lewat
transpirasi (Mansfield dan Atkinson, 1990).
Secara umum, terdapat penurunan jumlah polong dan jumlah polong isi per
tanaman yang nyata pada kondisi kekeringan. Sesuai pendapat Kisman (2009) terdapat
penurunan jumlah polong per tanaman yang nyata pada kondisi kekeringan. Besarnya
perbedaan atau perubahan jumlah polong per tanaman pada masing-masing varietas
antara kondisi normal dengan kekeringan ditunjukkan oleh indeks kepekaan terhadap
kekeringan (drought susceptibility index, DSI). Semakin tinggi DSI semakin peka
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varietas tersebut terhadap kekeringan. Berdasarkan karakter jumlah polong per tanaman,
varietas Lawit, Sibayak, Pangrango dan Burangrang cukup sensitif terhadap stres
kekeringan, sedangkan varietas Kaba dan Seulewah justru mengalami peningkatan
jumlah polong pada kondisi stres kekeringan terus menerus. Hal ini memberikan
indikasi bahwa varietas tersebut tahan atau toleran terhadap kekeringan.
Tabel 1. Rata-rata indeks kepekaan terhadap kekeringan (DSI) verietas kedelai pada kekeringan
fase vegetatif aktif
Varietas
JP
1,64
0,14
1,36
1,95
0,27
0,72
1,10

DSI
JPI
1,45
0,14
1,33
2,07
0,17
0,86
1,03

Total
JBPT
1,01
1,31
1,31
2,14
-1,14
1,20
1,60

Rata-rata

BB
0,15
0,72
0,92
1,42
1,52
0,69
0,34

Lawit
4,25
1,06 (P)
Sibayak
2,31
0,58 (T)
Kaba
4,92
1,23 (P)
Pangrango
7,58
1,90 (P)
Seulawah
0,82
0,21 (T)
Nanti
3,47
0,87 (T)
Burangrang
4,07
1,02 (P)
Keterangan:
DSI = Indeks kepekaan terhadap kekeringan; T = Tahan/toleran; P
= Peka; JP = Jumlah
Polong, JPH = Jumlah Polong Hampa, JPI = Jumlah Polong Isi, JBPT = Jumlah Biji PerTanaman,
dan BB = Berat Biji per tanaman
Tabel 2. Rata-rata indeks kepekaan terhadap kekeringan (DSI) verietas kedelai pada kekeringan
fase generatif
Varietas
Lawit
Sibayak
Kaba
Pangrango
Seulawah

JP
1,28
0,61
1,01
0,71
1,18

DSI
JPI
1,27
0,60
1,33
0,91
1,06

JBPT
1,28
0,87
0,94
0,95
0,83

BB
1,11
0,67
1,19
0,81
1,07

Total

Rata-rata

4,94
2,75
4,47
3,37
4,14

1,23 (P)
0,69 (T)
1,12 (P)
0,84 (T)
1,04 (P)

Nanti
1,06
1,08
0,98
0,86
3,97
0,99 (T)
Burangrang
0,89
0,83
0,10
1,27
3,09
0,77 (T)
Keterangan:
DSI = Indeks kepekaan terhadap kekeringan; T = Tahan/toleran; P
= Peka; JP = Jumlah
Polong, JPH = Jumlah Polong Hampa, JPI = Jumlah Polong Isi, JBPT = Jumlah Biji PerTanaman,
dan BB = Berat Biji per tanaman

Jumlah polong dan jumlah biji yang lebih banyak tidak menjamin hasil yang
lebih tinggi. Varietas Kaba mempunyai hasil yang tinggi pada jumlah polong dan
jumlah biji, tetapi menurun pada berat 100 biji. Cekaman kekeringan yang terjadi pada
saat pertumbuhan generatif, misalnya saat pengisian polong, akan menurunkan
produksi. Kekeringan dapat juga menurunkan bobot biji, sebab bobot biji sangat
dipengaruhi oleh jumlah air yang diberikan dalam musim tanam (Dornbos et al., 1987).
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Tabel 3. Rata-rata indeks kepekaan terhadap kekeringan (DSI) verietas kedelai pada kekeringan
terus menerus dari fase vegetatif aktif sampai generatif
Varietas
JP
0,91
0,66
0,97
0,90
1,24
1,13
1,04

JPI
0,48
-0,26
0,05
1,11
0,31
0,26
0,12

DSI
JBPT
1,19
0,66
0,93
0,96
1,32
1,12
0,96

Total

Rata-rata

BB
1,00
0,17
1,57
1,76
1,32
1,07
1,03

Lawit
3,58
0,89 (T)
Sibayak
1,23
0,31 (T)
Kaba
3,52
0,88 (T)
Pangrango
4,73
1,18 (P)
Seulawah
4,18
1,05 (P)
Nanti
3,59
0,90 (T)
Burangrang
3,14
0,79 (T)
Keterangan:
DSI = Indeks kepekaan terhadap kekeringan; T = Tahan/toleran; P
= Peka; JP = Jumlah
Polong, JPH = Jumlah Polong Hampa, JPI = Jumlah Polong Isi, JBPT = Jumlah Biji PerTanaman,
dan BB = Berat Biji per tanaman
Tabel 4. Nilai korelasi genotipe antara daya hasil dengan sifat kuantitatif lain pada varietas
kedelai

JP
JPH
JPI
JBPT

JP
1
0,257*
0,995**
0,858**

JPH

JPI

JBPT

1
0,169
0,201

1
0,859**

1

B100B

BB

B100B
-0,247*
-0,057
-0,252*
-0,0382**
1
BB
0,694**
0,210
0,687**
0,673**
0,269*
1
Keterangan : *) berkorelasi nyata pada taraf 5%; **) berkorelasi sangat nyata pada taraf 1%
JP = Jumlah Polong, JPH = Jumlah Polong Hampa, JPI = Jumlah Polong Isi, JBPT = Jumlah Biji
PerTanaman, B100B = Berat 100 Biji, dan BB = Berat Biji per tanaman

Berkurangnya jumlah polong per tanaman pada kondisi stres kekeringan diduga
karena banyaknya polong gugur dan berkurangnya pembentukan polong, hal ini karena
adanya penghambatan pembesaran polong dan seluruh reaksi metabolisme yang terjadi
di dalam polong. Vieire et al. (1992) melaporkan bahwa stres kekeringan selama
pengisian polong dapat menggangu perkembangan dan menyebabkan berkurangnya
hasil (biji kecil, tidak bernas, dan tidak berbentuk).
Varietas kedelai yang mempunyai nilai indeks kepekaan yang kurang dari satu,
yang tergolong relatif tahan terhadap setres kekeringan, genotipe tersebut
memungkinkan untuk dijadikan bahan persilangan dalam merakit genotipe baru yang
toleran pada lingkungan kering, hanya perlu dilakukan peningkatan terhadap daya hasil
produksinya agar lebih baik.
Korelasi genetik antara hasil dengan sifat-sifat kuantitatif beberapa varietas
kedelai yang diuji dengan stres kekeringan pada berbagai fase pertumbuhan, disajikan
pada Tabel 4. Nilai koefisien korelasi genetik positif sangat nyata tertinggi dimiliki oleh
pasangan jumlah polong isi dengan jumlah polong (r = 0,995). Karakter hasil yang
ditunjukkan oleh berat biji per tanaman berkorelasi positif sangat nyata terhadap jumlah
polong (0,694), jumlah polong isi (0,687) dan jumlah biji per tanaman (0,673). Diduga
korelasi positif sangat nyata pada beberapa pasangan sifat tersebut disebabkan oleh
kaitan gen (linkage) dimana dua gen atau lebih yang terletak dalam kromosom yang
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sama cenderung diturunkan bersama-sama. Hal ini berarti kenaikan sifat yang satu akan
diikuti dengan kenaikan sifat lainya yang berkorelasi. Hal ini didukung oleh pendapat
Soemartono, et al. (1992) bahwa penyebab genetis timbulnya korelasi antar sifat adalah
peristiwa kaitan gen (linkage) yang mempengaruhi dua sifat atau pengaruh dari
pleiutropi gen.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat di tarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Varietas kedelai yang relatif tahan terhadap stres kekeringan pada fase vegetatif aktif
adalah varietas Sibayak, Seulawah, dan Nanti, sedangkan relatif peka adalah
varietas Lawit, Kaba, Pangrango, dan Burangrang; pada fase generatif, yang relatif
tahan adalah Sibayak, Pangrango, Nanti, dan Burangrang, sedangkan yang relatif
peka adalah Lawit, Kaba, dan Seulawah; secara terus menerus dari fase vegetatif
sampai generatif, yang relatif tahan adalah Lawit, Sibayak, Kaba, Nanti, dan
Burangrang, sedangkan Pangrango, dan Seulawah relatif peka terhadap kekeringan
1. Pada kondisi stres kering, hasil berkorelasi positif nyata dengan jumlah polong,
jumlah polong isi, dan jumlah biji per tanaman.
Saran
Dari kesimpulan yang ada maka dapat disarankan bahwa varietas Sibayak, Lawit, Nanti,
dan Burangrang dapat direkomendasikan untuk dikembangkan pada lahan kering dan
juga dapat dijadikan sebagai sumber gen tahan pada kegiatan pemuliaan kedelai tahan
kekeringan.
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SELEKSI GENERASI LANJUT GALUR-GALUR KACANG SAYUR HIBRIDA
UNGU YANG MENGANDUNG PROTEIN DAN ANTHOSIANIN TINGGI
SERTA TOLERAN KEKERINGAN
SELECTION ON ADVANCED GENERATION OF PURPLE HYBRID
VEGETABLE BEAN WITH HIGH PROTEIN AND ANTHOCYANIN CONTENT
AS WELL AS DROUGHT TOLERANT
Letari Ujianto dan Atam Wiresyamsi
Fakultas Pertanian Universitas Mataram
Alamat korespondensi: ujianto.unram@gmail.com
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan besarnya kemajuan seleksi dan
keragaman sifat kuantitatif serta daya hasil pada generasi ketujuh galur-galur kacang
sayur hibrida ungu. Penelitian ini terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu: 1). Penanaman
pada lahan kering untuk seleksi pada generasi lanjut (F7); 2). Evaluasi daya hasil dan
keseragaman kacang sayur hibrida ungu pada dua lokasi yaitu lahan teknis dan lahan
kering serta seleksi negatif jika terdapat polong berwarna tidak ungu. Kreteria seleksi
yang digunakan yaitu karakteristik polong terutama kelunakan, warna, panjang, dan
jumlah polong serta kandungan protein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Nilai
kemajuan seleksi untuk sifat-sifat yang diamati berturut-turut adalah tinggi tanaman
(2,31 cm), diameter batang (0,13 mm), jumlah polong per tanaman (0,21), jumlah biji
per polong (0,24), panjang polong (1,08 cm), bobot 100 biji (0,12), bobot biji per
tanaman (1,31 g), jumlah biji per tanaman (2,25), umur berbunga (-0,36 hari), dan umur
panen (-1,10); 2). Kandungan protein beragam antar galur yang diuji yaitu berkisar
antara 18,9 hingga 29,7 persen. Demikian juga kandungan anthosianin adalah beragam
berkisar antara 26,4 ppm hingga 61,4 ppm. Semua galur yang diuji tekstur polongnya
sudah lunak; 3). Koefisien keragaman genetik adalah berkisar 9,4 hingga 71,30. Nilai
heritabilitas arti luas adalah berkisar antara 41,4 hingga 81,5 lebih besar dibandingkan
dengan heritabilitas arti sempit berkisar antara 16,2 hingga 62,2; 4). Galur kacang
hibrida nomor 79 (GKH79) mempunyai daya hasil yang paling tinggi dibandingkan
galur yang lain tetapi tidak berbeda nyata dengan galur kacang hibrida nomor 51 dan 73
Kata kunci: kacang sayur, heritabilitas, daya hasil, kemajuan seleksi
ABSTRACT
The objective of this research is to determine selection progress, quantitative genetic
variance, and yield ability of purple hybrid vegetable bean in the seventh generation.
This research .consisted of two activities:1). Planting in dry land for selection of F7
generation; 2). Evaluating yield ability and homoginiety of purple hybrid vegetable
bean in two locations:dry land and wetland as well as the negative selection if no
purple colored pods appear. Selection criteria used was characteristic of the pods
especially softness, color, length, and number of pods and protein content. The results
of the research showed that: 1). Selection advanced value for the observed characters
were a plant height (2.31 cm), stem diameter (0.13 mm), number of pods per plant
(0.21), the number of seeds per pod (0.24), pod length (1.08 cm), weight of 100 seeds
(0.12), seed weight per plant (1.31 g), the number of seeds per plant (2.25), days to
flowering (-0.36 days), and days to harvest (-1.10); 2). The protein content varies
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between lines tested which ranged from 18.9 to 29.7 percent. Likewise anthocyianin
content is diverse ranging from 26.4 ppm to 61.4 ppm. All lines tested are soft texture
pods; 3). Genetic variance coefficient is the ranges from 9,4 to 71,3. Broad sense
heritability values ranged from 41.4 to 81.5 is greater than the narrow sense heritability
ranged from 16.2 to 62.2; 4). Hybrid vegetable bean line number 79 (GKH79) has a
higher yield than most other lines but it is not significantly different from the hybrid
vegetables beans number 51 and 73.
Keywords: vegetable bean, heritability, yield ability, selection progress,

LATAR BELAKANG
Perakitan kacang sayur hibrida kacang sayur hibrida sudah mencapai tahap
seleksi pada generasi lanjut yaitu generasi ke tujuh. Pada generasi ini, karakteristik baik
kualitatif maupun kuantitatif sudah mulai stabil dan homogen serta homosigot. Apabila
terdapat perbedaan karakteristik pada individu tertentu dari suatu populasi, nilai
keragamannya kurang dari satu persen. Kacang sayur hibrida ungu ini diperoleh
melalui hibridisasi antar spesies kacang tunggak (Vigna unguiculata L. Walp.) dengan
kacang panjang (Vigna sesquipedalis L. Fruwirth). Tanaman kacang tunggak
merupakan kacang-kacangan potensial yang belum banyak mendapat perhatian baik
oleh petani maupun oleh peneliti di Indonesia, padahal potensinya sangat besar.
Disamping kandungan gizinya yang tinggi terutama sebagai sumber protein, kacang
tunggak terutama yang berwarna ungu dan kemerahan mengandung anthosianin yang
tinggi, dan mampu tumbuh baik di lahan kering maupun lahan marginal lainnya. Lahan
kering atau lahan marginal di wilayah Indonesia sangat luas, sehingga kacang tunggak
terutama varietas lokal yang sudah adaptif sangat potensial untuk dikembangkan.
Kacang tunggak lokal yang ada di Indonesia mempunyai keragaman genetik yang tinggi
baik sifat kualitatif maupun kuantitatif, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan
menjadi varietas unggul baru dengan memperbaiki mutu genetiknya melalui program
pemuliaan (Anyia dan Herzog, 2004; Karsono, 1998; Ujianto, dkk. 2003). Disaping
kelebihannya kacang tunggak mempunyai kelemahan yaitu polongnya yang keras
sehingga polong mudanya tidak bisa dijadikan sebagai sayur
Kegiatan seleksi pada generasi lanjut lebih bersifat seleksi negatif yaitu
membuang individu tanaman yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan
individu lain pada populasi tersebut. Kreteria seleksi yang digunakan sama dengan
kreteria pada generasi sebelumnya yaitu bobot biji per tanaman, polong berwarna ungu
dan lunak, panjang polong sekitar 30-40 cm, dan kandungan protein serta toleran
terhadap kekeringan. Oleh karena itu kegiatan ini dilaksanakan pada lahan kering untuk
melihat keragaan tanaman pada kondisi kekeringan. Sumber protein dan anthosianin
dapat ditemukan baik pada biji, polong muda maupun daunnya. Apabila kacang tunggak
polongnya dapat digunakan sebagai sayur berarti dapat dipanen muda, disamping
menambah alternatif bagi petani juga dapat memberi keuntungan lain. Dengan
pemanenan lebih awal, maka biamasanya masih hijau segar sehingga bisa dimanfaatkan
sebagai makanan ternak yang kandungan gizinya tinggi atau dapat juga digunakan
sebagai pupuk hijau. Disamping itu intensitas penanaman dalam satu tahunnya bisa
menjadi lebih banyak karena umur panennya lebih singkat, sehingga dalam satu satuan
waktu yang sama dapat diperoleh sumber protein yang lebih banyak (Bressani, 1985;
Singh, et al., 2003).
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BAHAN DAN METODE
Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yaitu seleksi
pada generasi keenam. Kegiatan utama pada penelitian ini adalah seleksi pada generasi
ketujuh dan uji daya hasil pendahuluan. Penelitian ini terdiri atas dua tahap kegiatan
yaitu: 1). Penanaman pada lahan kering untuk seleksi pada generasi lanjut (F7); 2).
Evaluasi daya hasil dan keseragaman kacang sayur hibrida ungu pada dua lokasi yaitu
lahan teknis dan lahan kering serta seleksi negatif jika muncul polong berwarna tidak
ungu. Kreteria seleksi yang digunakan yaitu karakteristik polong terutama kelunakan,
warna, panjang, dan jumlah polong serta kandungan protein.
Percobaan ini dilaksanakan di lahan kering di Dusun Amor-amor, Desa Gumantar,
Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara untuk kegiatan seleksi dan pengujian
pendahuluan mulai bulan Maret sampai Oktober 2016. Kegiatan pengujian pendahuluan
juga dilakukan di Desa Peresak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat pada
bulan Juli hingga Oktober 2016 untuk pembanding. Penanaman individu-individu
unggul hasil seleksi generasi keenam dilakukan dalam barisan. Setiap individu unggul
ditanam dalam satu baris sebagai galur.
Pengujian pendahuluan menggunakan rancangan acak kelompok. Penanaman
kacang sayur dilakukan sesuai petunjuk teknis yang ada. Sebelum ditanam perlu
dilakukan persiapan lahan. Penanaman di Kabupaten Lombok Utara dilakukan pada
lahan kebun, sehingga perlu dibersihkan dari tanaman sebelumnya, kemudian dilakukan
pengolahan lahan dan dibuat bedeng-bedeng. Untuk penanaman di Narmada, lahan yang
digunakan bekas penanaman padi, sehingga penanaman dapat langsung dilakukan tanpa
pengolahan tanah. Lahan perlu diatur agar drainasenya baik yaitu dengan membuat
saluran-saluaran pada tiap bloknya. Penanaman dilakukan dengan system tugal dengan
jarak tanam 20 x 50 cm. Tiap lubang diisi dua biji supaya mengurangi penyulaman.
Pemeliharaan meliputi pemupukan dasar yang diberikan satu minggu setelah tanam
dengan dosis 150 kg pupuk NPK superfos 16-16-16, penyiangan, dan memetik turus.
Seleksi dilakukan antar famili dengan memilih baris yang unggul dan dalam famili
yaitu memilih individu unggul dalam baris terpilih. Seleksi didasarkan pada jumlah
polong lebih dari 10 dan warna polong ungu tua., tektur polongnya lunak, dan
tanamannya tegak. Data hasil pengamatan dianalisis dengan keragaman, peragam,
korelasi genotipik, heritabilitas arti luas dan sempit, kemajuan genetik akibat seleksi,
analisis keragaman dan uji lanjut Duncan Multiple Range Test.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada generasi ketujuh ini populasi tanaman kacang sayur hibrida sudah relatif
homogen dan homosigot. Hampir semua polong muda berwarna ungu dan tekstur
polong muda relatif lunak. Nilai rata-rata semua sifat yang diamati pada generasi
keenam dan ketujuh disajikan pada tabel 1 dan 2. Nilai kemajuan seleksi untuk sifatsifat yang diamati berturut-turut adalah tinggi tanaman (2,31 cm), diameter batang (0,13
mm), jumlah polong pertanaman (0,21), jumlah biji per polong (0,24), panjang polong
(1,08 cm), bobot 100 biji (0,12), bobot biji per tanaman (1,31 g), jumlah biji per
tanaman (2,25), umur berbunga (-0,36 hari), dan umur panen (-1,10). Nilai rata-rata dan
hasil uji lanjut DMRT dapat dilihat pada Tabel 2. Kandungan Protein dan Anthosianin,
tekstur polong, dan rata-rata panjang polong tetua dan galur-galur hasil persilangan
antara kacang tunggak (KT) dan kacang panjang (KP) dapat dilihat pada tabel 3. Nilai
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duga heritabilitas arti luas dan heritabilitas arti sempit pada semua peubah yang diamati
pada semua populasi yang diuji dapat dilihat di tabel 4.
Tabel 1. Nilai Rata-rata Semua Sifat yang Diamati pada Generasi Keenam
Galur
TT
DB
JPT
JBP
PP
B100 BBT
JBT
GKH16 84,40 8,50 20,25 13,25a 36,25 21,43 44,85 175,45
GKH39 85,15 7,95 16,28 14,17b 40,35 24,38 36,75 287,48
GKH45 76,05 7,73 14,23 12,48ab 39,33 22,80 45,30 210,90
GKH51 74,43 8,08 13,53 13,55d 37,25 22,50 55,38 239,85
GKH62 80,75 10,08 12,23
14,30 42,98 22,78 42,43 212,43
GKH73 88,28 9,70 12,13
14,75 41,15 23,05 46,55 295,25
GKH79 79,88 9,70 12,15
14,23 39,35 26,13 58,48 180,38
GKH85 89,40 9,35 14,33
14,25 40,35 26,90 45,80 280,48
GKH117 83,85 9,43 15,28
14,25 36,75 20,70 39,85 156,28
GKH129 74,35 10,70 11,85
Rata-rata 81,65 9,12 14,22

UB
48,90
45,98
40,13
43,58
47,95
44,03
45,00
40,13

UP
64,23
58,63
62,05
69,10
69,33
65,45
67,38
68,85

41,13 67,65

14,75 35,98 21,73 37,78 164,85 43,83 69,33
14,00 38,97 23,24 45,32 220,33 44,06 66,20

Tabel 2. Nilai Rata-rata Semua Sifat yang Diamati dan
Ketujuh
Galur
TT
DB
JPT
JBP
PP
B100
12.3
26.2
GKH16
89.7bc
8.6 12,64a
3
38.7
3
15.4
21.2
GKH39
88.6bc
8.6 14,19b
2 43.07
3
13,95a 13.9
24.0
GKH45
79.8a
8.3
b
5 41.98
9
14.8
23.6
GKH51
75.8a
8.6 16,11d
7 39.76
8
14.6
GKH62
75.1a
9.8 12,84a
4 34.19 23.8
13.1
24.0
GKH73
84.6 10.4 15,58d
3 35.87
7
15.4
24.3
GKH79
92.8c 10.2 16,83d
2 42.13
6
13,13a 14.4
21.6
GKH85
83.6ab
8.3
b
1
42
1
GKH11
14,87b
20.4
7
91.6c
9.8
c 14.9 43.07
3
GKH12
14,12b
24.0
9
78a
9.9
c 13.3 39.79
7
14,2 40,05 23,3
Rata-rata
83,96 9,25
14,44
4
6
6
Kemajua
n Seleksi
2,31 0,13
0,21 0,24
1,08 0,12
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uji DMRT pada Generasi
BBT
43,23a
b

183.81a

46.3

63.37

38,87a

301.18

43.53

57.85

47,91b 220.95bc
51,98c
d 251.28c
48,97b
c 177.27a
52,44c
d 223.95bc

47.99

61.23

41.25

68.18

40.99

66.75

45.4

66.41

54,57d 209.33ab

41.68

64.58

41,45a
188.97a 45.6
44,87a
b 253.85c 43.99
42,01a
b 215.22ab 40.54
43,72
46,63 222,58bc
7

66.48

1,31

JBT

2,25

UB

-0,36

UP

67.94
68.18
65,10
-1,1
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Tabel 3. Kandungan Protein dan Anthosianin, Tekstur Polong, dan Rata-rata Panjang
Polong Tetua dan Galur-galur Hasil Persilangan antara Kacang Tunggak dan
Kacang Panjang
No.
Kand.
Kand.
Tekstur
Rata-rata
Galur
Protein %) AnthosiaPolong
Panjang
nin (ppm)
Polong (cm)
1
27,9
61,4
GKH16
Lunak
36,25
2
25,3
53,2
GKH39
Lunak
40,35
3
26,2
54,1
GKH45
Lunak
39,33
4
26,8
32,6
GKH51
Lunak
37,25
5
28,1
29,5
GKH62
Lunak
42,98
6
28,5
36,7
GKH73
Lunak
41,15
7
29,7
26,6
GKH79
Lunak
39,35
8
27,6
56,4
Lunak
GKH85
40,35
9
23,2
26,4
Lunak
GKH117
36,75
10
18,9
28,9
GKH129
Lunak
35,98
Kandungan protein beragam antar galur yang diuji yaitu berkisar antara 18,9
hingga 29,7 persen. Demikian juga kandungan anthosianin adalah beragam berkisar
antara 26,4 ppm hingga 61,4 ppm. Semua galur yang diuji tekstur polongnya sudah
lunak semuanya. Koefisien keragaman genetik adalah berkisar 9,4 hingga 71,3 Nilai
heritabilitas arti luas adalah berkisar antara 41,4 hingga 81,5 lebih besar dibandingkan
dengan heritabilitas arti sempit berkisar antara 16,2 hingga 62,2.

Tabel 4. Nilai Duga Heritabilitas Arti Luas dan Heritabilitas Arti Sempit pada Semua
Peubah yang Diamati pada Semua Populasi yang Diuji
Sifat yang Diamati
Tinggi tanaman
Diameter Batang
Jumlah polong per
Tanaman
Jumlah biji per
polong
Panjang polong
Bobot 100 biji
Bobot biji per
tanaman
Jumlah biji per
tanaman
Umur berbunga
Umur panen

Ragam
Genotip
24,994
0,743

Ragam
Fenotip
34,432
1,794

KKG

6,029

8,785

17,26

68,63

23,92

0,970

2,452

7,04

49,54

16,19

4,841
3,612

7,310
4,507

5,65
71,30

66,23
80,15

57,52
62,20

39,781

78,344

13,92

50,78

18,69

23,30

81,50

48,82

6,79
5,34

79,49
75,06

27,23
39,27

2633,469 3231,251
7,956
11,043

10,009
14,712

9,53
9,40

Heritabilitas Heritabilitas
Luas
Sempit
72,59
52,05
41,40
22,14

Hasil analisis kandungan protein dan anthosianin hasil seleksi maupun evaluasi
menunjukkan bahwa kandungan anthosianin meningkat dari generasi sebelumnya akibat
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adanya seleksi. Pada kegiatan seleksi, kreteria seleksi yang digunakan untuk menyeleksi
tanaman yang kandungan anthosian tinggi didasarkan pada warna polong. Polong yang
memiliki warna ungu tua memiliki kandungan anthosianin yang lebih tinggi
dibandingkan warna polong yang lain. Kandungan protein dan anthosianin hibrida hasil
persilangan beragam berkisar diantara kedua tetuanya. Hibrida yang warna polongnya
ungu tua cenderung memiliki kandungan anthosianin yang tinggi. Kacang sayur hibrida
ini merupakan hasil dari persilangan antar spesies kacang tunggak varietas lokal
Lombok dengan kacang panjang. Penggabungan keunggulan sifat dari kedua tetua
menghasilkan hibrida yang lebih baik dibandingkan kedua tetuanya. Kacang tunggak
memiliki keunggulan yaitu kandungan proteinnya tinggi, batangnya tegak, dan toleran
kekeringan. Kelemahan kacang tunggak yaitu tekstur polongnya yang kaku dan pendek
sehingga polong mudanya tidak bisa dipanen untuk sayur. Kacang panjang walaupun
kandungan proteinnya agak rendah tetapi tekstur polongnya lunak dan renyah serta
panjang. Dengan persilangan kedua spesies yang berbeda ini dihasilkan kacang sayur
hibrida yang kandungan protein dan anthosianinya tinggi dengan tekstur yang lunak,
panjang polong lebih pendek dibandingkan kacang panjang tetapi jauh lebih panjang
dibandingkan kacang tunggak.
Seleksi untuk perbaikan kandungan protein sulit dilakukan karena tidak ada
karakteristik lain yang mudah dimati dan berkorelasi positif nyata dengan kandungan
protein. Untuk bisa memilih galur yang kandungan proteinnya tinggi harus melalui
analisis laboratorium dahulu baru bisa ditentukan galur mana yang dapat dilanjutkan
untuk generasi berikunya. Kacang sayur hibrida merupakan hasil dari persilangan antara
kacang tunggak lokal Lombok dengan kacang panjang yang berbeda karakteristiknya.
Kandungan protein hibrida tertinggi terdapat pada galur GKH62 yaitu 29,7 %.
Persilangan antara kacang tunggak yang memiliki kandungan protein tinggi dengan
kacang panjang yang kandungan proteinnya rendah menghasilkan keturunan yang
kandungan proteinnya berkisar diantara kedua tetuanya. Hal ini kemungkinan
diakibatkan oleh tindak gen yang mengendalikan kadar protein yang tidak dominan
penuh atau intermedier dan gen pengendalinya lebih dari satu. Hal ini sesuai dengan
hasil analisis genetik yang dilakukan oleh Blackhurst and Miller (1980) yang
menunjukkan bahwa kadar protein pada padi dikendalikan oleh beberapa gen dan tindak
gennya bukan dominan penuh. Hibrida yang kandungan antosianin tertinggi dicapai
pada galur GKH16 yaitu 61,4 ppm. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Fery (1985)
yang menunjukkan bahwa wortel yang berwarna ungu memiliki kandungan kadar
anthosianin yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya.
Kandungan protein
antara jenis kacang yang satu dengan lainnya berbeda-beda terutama kelompok Vigna.
Perbedaan ini terutama disebabkan oleh perbedaan kandungan lysinnya. Demikian juga
kandungan anthosianin padan kacang-kacangan juga berbeda. Hal ini terutama karena
warna baik biji maupun polongnya juga berbeda-beda sehingga kandungan
anthosianinnya juga berbeda-beda.
Kacang sayur hibrida ini merupakan hasil dari perbaikan kacang tunggak.
Perubahan yang bermanfaat disamping kandungan protein dan anthosianin yaitu tekstur
polongnya yang lebih lunak dan lebih panjang sehingga cocok untuk kacang sayur baik
polong mudanya, daun mudanya, maupun bijinya. Kacang tunggak setelah disilangkan
dengan kacang panjang, tekstur polong keturunannya berubah menjadi lunak walaupun
tidak selunak kacang panjang tetapi sudah memungkinkan polongnya untuk dipanen
muda untuk sayur sehingga siklus hidupnya menjadi lebih pendek dan mulsanya yang
masih hijau segar dapat dimanfaatkan untuk pupuk hijau atau pakan ternak. Disamping
teksturnya yang berubah, ternyata panjang polong keturunan kacang tunggak yang
disilangkan dengan kacang panjang juga berubah dengan panjang polong lebih dari dua
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

163

kali panjang polong kacang tunggak. Panjang polong kacang tunggak rata-rata 15 cm,
sedangkan keturunanan hasil persilangan rata-rata panjang polongnya lebih dari 30 cm.
Besarnya keragaman genetik dicerminkan oleh besarnya nilai koefisien
keragaman genetik. Proporsi keragaman genetic terhadap keragaman fenotipik
dicerminkan oleh besarnya nilai heritabilitas arti luas. Keragaman genetik disusun oleh
keragaman aditif, keragaman dominan, dan keragaman interaksi atau epistasis. Dari
ketiga keragaman tersebut hanya keragaman aditif yang akan diwariskan kepada
keturunanya. Proporsi keragaman aditif terhadap keragaman fenotipik dicerminkan oleh
besarnya nilai heritabilitas arti sempit. Pada Tabel 4 terlihat bahwa pada peubah yang
diamati memiliki nilai duga heritabilitas arti luas dan arti sempit yang berbeda-beda.
Berdasarkan kreteria heritabilitas oleh Panthalone, nilai heritabilitas dikategorikan
rendah jika nilainya di bawah 25 %, agak rendah jika nilainya berkisar antara 25 – 50%,
agak tinggi jika nilainya berkisar antara 50-75 %, dan heritabilitas dikatakan tinggi jika
nilainya di atas 75 %. Menurut Stainfield, heritabilitas digolongkan rendah jika nilainya
kurang dari 20%, sedang jika nilainya antara 20 % - 50 %, dan digolongkan tinggi jika
nilai heritabiltasnya lebih dari 50%. Kebanyakan peubah yang diamati memiliki nilai
duga heritabilitas arti luas yang tergolong tinggi kecuali diameter batang dan jumlah biji
per polong tergolong sedang berdasarkan Stainfield. Heritabilitas arti sempit umumnya
tergolong sedang kecuali sifat tinggi tanaman dan panjang polong tergolong tinggi,
sedangkan jumlah biji per polong dan bobot biji per tanaman nilai heritabilitasnya
tergolong rendah.
Menurut Umaharan, Ariyanayagam and Haque (1997), makin besar nilai duga
heritabilitasnya, makin tinggi pengaruh faktor genetiknya dan sebaliknya, makin rendah
nilai heritabilitasnya, makin besar pengaruh faktor lingkungannya. Untuk sifat diameter
batang dan jumlah biji per polong pengaruh faktor genetic dan lingkungan hampir sama
dalam menentukan penampakan sifatnya. Untuk sifat yang lainyya faktor ragam genetik
lebih dominan dibandingkan faktor ragam lingkungan dalam menentukan
penampakannya. Perubahan lokasi atau musim tanam tidak banyak membawa
perubahan pada sifat tersebut. Sifat keturunan memiliki banyak kemiripan dengan sifat
tetuanya. Terdapat pengaruh yang dominan oleh faktor genetik pada sifat ini. Hal ini
juga menunjukkan indikasi bahwa gen pengendali sifat ini tidak banyak dan biasanya
ada gen mayor yaitu gen yang menentukan sifat. Peubah jumlah biji per polong dan
bobot biji per tanaman mudah dipengaruhi faktor ragam lingkungan dibandingkan
faktor ragam aditifnya. Hal ini berarti bahwa sifat tersebut sangat dipengaruhi oleh
faktor lingkungan dibandingkan dengan faktor aditif yaitu faktor yang diwariskan dari
tetua ke keturunanya. Menurut Fasoula. and Fasoula (2002), perubahan iklim (musim
tanam) atau tanah (lokasi) akan menyebabkan perubahan sifat tersebut. Hal ini juga
berarti bahwa sifat tersebut tidak banyak diwariskan dari tetua ke keturunannya. Ragam
lingkungan dalam heritabilitas arti sempit yaitu semua faktor selain ragam aditif yaitu
bisa berupa ragam dominan, epistasi, maupun ragam iklim, tanah dan lainya.
Nilai duga heritabilitas arti sempit ternyata pada semua peubah yang diamati
nilainya lebih kecil dibandingkan dengan nilai duga heritabilitas arti luas. Hal ini
dimungkinkan karena dalam heritabilitas arti luas diduga berdasarkan perbandingan
antara ragam genetik total dengan ragam fenotipiknya, sedangkan untuk heritabilitas arti
sempit hanya memperhitungkan ragam aditifnya. ragam genetik total terdiri atas ragam
aditif, ragam dominan, dan ragam epistasi.
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KESIMPULAN
Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:
1. Nilai kemajuan seleksi untuk sifat-sifat yang diamati berturut-turut adalah tinggi
tanaman (2,31 cm), diamter batang (0,13 mm), jumlah polong pertanaman (0,21),
jumlah biji per polong (0,24), panjang polong (1,08 cm), bobot 100 biji (0,12),
bobot biji per tanaman (1,31 g), jumlah biji per tanaman (2,25), umur berbunga (0,36 hari), dan umur panen (-1,10);
2. Kandungan protein beragam antar galur yang diuji yaitu berkisar antara 18,9 hingga
29,7 persen. Demikian juga kandungan anthosianin adalah beragam berkisar antara
26,4 ppm hingga 61,4 ppm. Semua galur yang diuji tekstur polongnya sudah lunak;
3. Koefisien keragaman genetik adalah berkisar 9,4 hingga 71,30. Nilai heritabilitas
arti luas adalah berkisar antara 41,4 hingga 81,5 lebih besar dibandingkan dengan
heritabilitas arti sempit berkisar antara 16,2 hingga 62,2;
4. Galur kacang hibrida nomor 79 (GKH79) mempunyai daya hasil yang paling tinggi
dibandingkan galur yang lain tetapi tidak berbeda nyata dengan galur kacang hibrida
nomor 51 dan 73
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ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji keragaan pertumbuhan dan produktivitas
kacang hijau akibat pemupukan terpadu pada pola tanam tumpangsari jagung/kacang
hijau di lahan kering. Penelitian dilaksanakan di Desa Jugil, Kecamatan Gangga,
Kabupaten Lombok Utara pada bulan Mei-Agustus 2016. Tanah percobaan bertekstur
lempung berpasir dengan kandungan C-organik, KTK dan N-total berstatus rendah, Ptersedia sedang, dan pH netral. Lima perlakuan percobaan ditata menurut rancangan
acak kelompok dengan setiap perlakuan diulang tiga kali. Perlakuan percobaan sebagai
berikut: P1= kontrol (tanpa pupuk), P2=100 % takaran rekomendasi pupuk anorganik
plus MVA; P3= 5 ton/ha pupuk kandang, MVA plus 50 % takaran rekomendasi pupuk
anorganik; P4 = 5 ton/ha pupuk kandang, MVA plus 75 % takaran rekomendasi pupuk
anorganik; P5= 5 ton/ha pupuk kandang, MVA plus 100 % takaran rekomendasi pupuk
anorganik. Tanaman kacang hijau ditanam 14 hari lebih dulu daripada tanaman jagung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemupukan terpadu berpengaruh secara nyata
terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Keragaan pertumbuhan tanaman
ditunjukan dengan parameter:(1)berat brangkasan atas (basah dan kering), berat akar
(basah dan kering),volume akar dengan hasil tertinggi diperoleh pada P4/P5; (2) jumlah
bintil akar dan derajad akar terinfeksi MVA dengan hasil pada P3, P4 dan P5 tidak
berbeda nyata, akan tetapi berbeda nyata dengan P2 dan P1. Produktivitas kacang hijau
pada P2 dan P3 tidak berbeda nyata dengan tingkat produktivitas berkisar 8,39-8,76
kw/ha. Pada P4 dan P5 juga tidak berbeda nyata dengan tingkat produktivitas berkisar
9,33-9,78 kw/ha. Berdasarkan hasil tersebut, P4 direkomendasi sebagai pola pemupukan
terpilih untuk optimasi pertumbuhan dan produktivitas kacang hijau di lahan kering.
Kata-kata kunci: kacang hijau, lahan kering, tumpangsari, pemupukan terpadu,

ABSTRACT
The research objective were to study the growth and productivity performance of mung
beans due to integrated fertilization on intercropping patterns of corn/mung bean in
dryland. The research was conducted in Jugil Village, North Lombok in May-August,
2016. Soil properties of the field trials as follows sandy loam soil texture, low
organic-C content, low CEC and low N-total, P-available in medium status , and pH
neutral. Five experimental treatments was arranged according to a randomized block
design with each treatment replicated three times. The experimental treatments were
P1 = control (without fertilizer); P2 = 100% dose of inorganic fertilizer
recommendations plus VAM; P3=50% dose of inorganic fertilizer recommendations
plus manure 5 tones/ha and VAM; P4=75% dose of inorganic fertilizer
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recommendations plus manure 5 tones/ha and VAM; P5=100% dose of inorganic
fertilizer recommendations plus manure 5 tones/ha and VAM. Mung beans were planted
14 days earlier than corn. The results showed that the integrated fertilizer significantly
affect plant growth and productivity. The plant growth performance was shown in
parameters: (1) wet weights of top crop, wet root weights, root volume with the highest
yield obtained at P4/P5.The number of root nodules and VAM infected roots at P3, P4
and P5 were not significantly different from one another, however these was
significantly different with P2 and P1. Mung bean productivity at P4/P5 were higher
than at P2/P3 which range of productivity was 9,33-9,78 kw/ha and 8.39 - 8.76 kw /
ha respectively. Based on these results, P4 was recommended as a fertilizer pattern
selected to optimize the growth and productivity of mung beans on dry land.
Keywords: Mung beans, drayland, intercropping, integrated fertilization
LATAR BELAKANG
Kacang hijau tergolong sebagai tanaman pangan ketiga dari kelompok kacangkacangan setelah kedelai dan kacang tanah. Dibandingkan dengan tanaman pangan
lainnya, kacang hijau memiliki beberapa kelebihan, antara lain berumur genjah (55-65
HST), toleran kekeringan dan dapat ditanam di daerah yang kurang subur, resiko
kegagalan panen secara total kecil, budidayanya mudah ((Rudy Soehendi et al., 2001).
Karena itu kacang hijau potensial untuk dikembangkan di lahan-lahan sub optimal–
lahan kering. Di lahan kering, di lahan kering umumnya kacang hijau ditanam secara
tumpangsari dengan tanaman jagung dan ditanam pada musim hujan.
Rata-rata produktivitas kacang hijau yang ditanam oleh petani di wilayah lahan
kering di NTB tergolong sangat rendah, sekitar 0,5 ton biji kering per ha (..). Rendahnya
produktivitas kacang hijau di lahan kering, tidak saja karena petani yang tidak
menerapkan teknik budidaya yang dianjurkan tetapi juga karena tingkat kesuburan tanah
yang rendah. Sebagian besar petani di lahan kering membudidayakan kacang hijau
dengan tidak memberikan masukan pupuk secara tepat dan seimbang serta
menggunakan benih yang tidak berkualitas yaitu benih sisa panen yang dibeli di pasar .
Dari segi teknik budidaya, upaya yang dapat dilakukan agar tanaman kacang hijau dapat
berproduksi secara maksimal adalah dengan menggunakan benih unggul serta
pemberian secara tepat dan benar, tepat dalam takaran, komposisi dan benar dalam
keterpaduan penggunaan pupuk.
Pembudidayaan kacang hijau di lahan kering dihadapkan pada permasalahan
kesuburan tanah yang rendah. Tanah di lahan kering umumnya bertekstur kasar (pasir,
pasir berlempung) sampai dengan agak kasar (lempung berpasir), kapasitas simpan
lengas tanah rendah, dan stabilitas agregat yang tidak kuat. Sifat kimia tanah dicirikan
oleh kandungan C-organik rendah (kurang dari 1%), KPK rendah dan kekurangan unsur
N, kandungan P-tersedia berstatus rendah, akan tetapi kandungan unsur K berharkat
tinggi dan tingkat kemasaman tanahnya ber-pH netral (Kusumo dkk, 2011). Sifat
biologi tanah dicirikan dengan rendahnya jumlah mikrobia tanah pendaur hara seperti
bakteri pelarut fosfat yang populasinya hanya sekitar 104cfu/gram tanah, sementara
tanah subur mencapai 107cfu/gram tanah (Susilowati dkk, 2011).
Kesuburan tanah yang secara alami tergolong rendah dapat ditingkatkan
produktivitasnya melalui pembenahan faktor pembatas kesuburan tanah. Untuk
mencukupi kebutuhan hara bagi tanaman yang diusahakan di lahan kering dapat
dipenuhi dengan pemberian pupuk anorganik minimal pupuk N dan pupuk P
(Susilowati dkk,2011). Sementara untuk membenahi sifat kimia,fisik dan biologi tanah
dapat dilakukan dengan menambahan kandungan bahan organik tanah, salah satu
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caranya yaitu dengan memberikan masukan pupuk organik (Sutanto, 2002,). Selain
menyumbang hara yang tidak terdapat dalam pupuk anorganik, seperti unsur Ca, Mg,
Zn, Cu, Mo, dan Si, pupuk organik juga penting untuk memperbaiki sifat kimia, fisik
dan biologi tanah (Suriadikarta dkk, 2002).
Dalam rangka meningkatkan penyerapan hara oleh tanaman, selain melalui
pembenahan ketiga sifat tanah dengan pemberian pupuk organik perlu juga diberikan
masukan pupuk hayati MVA.
Bolan (1991) menyatakan bahwa pengaruh
menguntungkan dari cendawan mikoriza ar buskula terhadap pertumbuhan tanaman
sering dihubungkan dengan peningkatan serapan hara,
terutama hara fosfor.
Meningkatan serapan hara pada tanaman yang diinokulasi MVA, maka berimpak pada
penggunaan pupuk anorganik oleh tanaman yang semakin efisiensi dibanding dengan
tanpa inokulasi MVA.
Terkait dengan upaya optimalisasi efisiensi penggunaan pupuk anorganik, selain
menyertakan pemberian pupuk organik juga perlu inokulasi MVA. Dalam hal ini,
takaran berimbangan ketiga jenis pupuk (anorganik,organik dan MVA) yang sesuai
untuk pertumbuhan dan hasil kacanghijau yang dibudidayakan di lahan kering tentu
berbeda dengan yang dibudidayakan di lahan basah setelah tanam padi. Untuk itu telah
dilakukan penelitian pemberian pupuk terpadu yang terdiri atas ketiga pupuk
(anorganik, organikdan MVA) dengan tujuan untuk medapatkan perimbangan takaran
pupuk terpadu yang efisien untuk menghasilkan pertumbuhan dan produksi tanaman
kacang hijau yang maksimum.
BAHAN DAN METODE
Tempat dan Perlakuan Percobaan
Penelitian dilaksanakan di Desa Jugil, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok
Utara pada bulan Mei-Agustus 2016. Tanah percobaan bertekstur lempung berpasir
dengan kandungan C-organik, KTK dan N-total berstatus rendah, P-tersedia sedang, dan
pH netral. Lima perlakuan percobaan ditata menurut rancangan acak kelompok (RAK)
dengan setiap perlakuan percobaan diulang tiga kali. Perlakuan percobaan adalah
sebagai berikut: P1= kontrol (tanpa pupuk), P2=100 % takaran rekomendasi pupuk
anorganik plus MVA; P3= 5 ton/ha pupuk kandang, MVA plus 50 % takaran
rekomendasi pupuk anorganik; P4 = 5 ton/ha pupuk kandang, MVA plus 75 % takaran
rekomendasi pupuk anorganik; P5= 5 ton/ha pupuk kandang, MVA plus 100 % takaran
rekomendasi pupuk anorganik.
Penanaman, Pengairan, Perawatan dan Panen
Pola tumpangsari baris ditata dengan menyisipkan satu baris tanaman kacang
hijau Varietas Kutilang diantara dua baris tanaman jagung Varietas Lamuru. Tanaman
kacang hijau ditanam 14 hari lebih dulu daripada tanaman jagung. Kacang hijau
ditanam dengan jarak 35 cm x 20 cm dengan dua biji/lubang tanam (populasi 125.000
rumpun per ha.). Jagung ditanam dengan jarak tanam 70 cm antar baris dan 20 cm
dalam baris, dengan satu biji per lubang tanam (populasi 71.428 batang per ha).
Pemberian pupuk anorganik (Ponska dan Urea) untuk masing-masing tanaman
diberikan secara larikan, sekitar 5-7 cm dari lubang tanam dengan kedalaman antara 5-7
cm). Pupuk Ponska untuk tanaman jagung dan kacang hijau diberikan dua kali yaitu
pada saat tanam dan saat tanaman berumur 25-30 HST. Takaran pemberian pupuk
anorganik pada saat tanam untuk masing-masing tanaman adalah separuh takaran dari
masing-masing perlakuan percobaan. Pupuk Urea untuk tanaman jagung diberikan 3
kali dengan takaran 1/3 bagian dari takaran untuk masing-masing perlakuan. Urea
diberikan pada saat tanam, saat tanaman berumur 25-30 HST dan saat bunga jantan
jagung telah mencapai 25%. Pada tanaman kacang hijau, urea diberikan sebagai pupuk
dasar. Takaran rekomendasi pupuk anorganik untuk tanaman kacang hijau adalah 50 kg
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urea dan 250 .kg ponska per ha, sedang untuk tanaman jagung adalah 300 kg urea dan
300 kg ponska per ha. Pupuk organik dengan takaran 5 ton pupuk kandang per ha
diberikan pada perlakuan P3,P4 dan P5 dan diaplikasikan pada saat pengolahan tanah.
Pupuk hayati MVA diaplikasikan saat tanam di lubang tanam dengan dosis 5 g/lubang
tanam.
Pengairan. Sebagai sumber air irigasi adalah sumur bor. Pengairan diberikan
setiap 3-5 hari sekali sampai dengan tanaman menjelang pembentukan polong (umur
40-45 HST).
Perawatan atau pemeliharaan tanaman meliputi penyulaman, penyiangan,
pengendalian hama dan pembumbunan. Penyulaman tanaman kacang hijau dan jagung
masing2 dilakukan saat umur 7-10 HST (hari setelah tanam) dan 10-14 HST.
Penyiangan dan pembumbunan untuk tanaman kacang hijau dilakukan pada saat
tanaman umur 30 HST. Pengendalian hama pada kacang hijau dilakukan dengan
menggunakan.. dengan takaran sesuai rekomendasi. Penyemprotan insektisida kimia
(fipronil 2 ml/L) dilakukan pada 10 dan 17 HST.
Tanaman kacang hijau dipanen pada saat (1) tanaman mencapai pertumbuhan
vegetative maksimum (Umur 30.HST) dan (2) pada saat masak biji ( umur 66 HST).
Parameter yang diamati
Parameter pertumbuhan yang diamati meliputi (a) berat basah brangkasan atas;
(b) berat basah akar; (c) volume akar; (d) bintil akar aktif (%); (e) derajad akar
terinveksi MVA. Variebel produksi meliputi parameter: jumlah polong
(buah/tanaman);(b) panjang polong (cm);(c) jumlah biji per polong (biji/polong);(d)
bobot biji per tanaman (g/tan;(e) Berat kering 100 biji (g/100 biji);(f) produksi kw/ha.
Analisis data.
Analisis statistik dengan uji F pada selang kepercayaan 5% dilakukan untuk
semua parameter yang diamati. Data disajikan dalam angka yang berarti ± standar error
(SE) dari ketiga ulangan pada masing-masing perlakuan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Tanaman
Tingkat pertumbuhan tanaman ditunjukkan dengan parameter berat brangkasan
basah trubus (bagian atas tanaman), berat brangkasan basah akar, volume akar dan
parameter pendukung pertumbuhan yaitu jumlah bintil akar aktif (%) dan derajad akar
terinfeksi MVA (%). Hasil pengukuran terhadap parameter pertumbuhan tanaman
disajikan dalam Tabel 1, dan indikasi akar tanaman terinfeksi MAV disajikan dalam
Gambar 1.

Gambar 1 . Akar Terinfeksi Jamur MVA
(tanda panah menunjukkan struktur Vesikula)
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

169

Tabel.1. Rerata Hasil Pengukuran Parameter Pertumbuhan ( BBT, BBA, volume akar
jumlah Bintil aktif dan Derajad Akar terinfeksi Akibat Perlakuan
Perl BBT (g/tan)
BBA (g/tan)
Volume akar
Jumlah bintil
Akar terinfeksi
3
akua ± SE
± SE
(cm /tan) ± SE
aktif (% /25
MAV (%)± SE
n
bintil) ± SE
1
2
4
3
6
7
P1
13,12 (a) ±
1,34 (a) ± 0,07 3,53(a) ± 0,68 17,77 (a) ± 1,50 23,33(a) ± 2,32
2,95
P2
21,60 (b) ±
1,52( b) ± 0,04 4,95(b) ± 1,03
17,22 ( a) ±
36.66 (b) ± 3,39
2,28
3,39
P3
35,57 (c) ±
3,00 (b) ± 0,09 7,07(c) ± 0,79 44,42(b) ± 0,47 47,55(c) ± 0,84
0,44
P4
40,52 (d)
3,33(c) ± 0,02 8,24 (d) ±0,44 52,00(c) ± 0,00
45,93(c) ± 3,53
±1,87
P5
44,03 (d) ± 3,80 (d) ± 0,39 10,05(e) ±1,33
47,25 (bc) ±
46,30(c) ± 0.98
3,23
5,43
Keterangan: BBT= Berat Basah Trubus (bagian atas tanaman); BKT= Berat Kering
Trubus; BBA= Berat basah Akar; BKA= Berat Kering Akar P1= control; P2= pupuk
anorganik 100% takaran rekomendasi; P3= 5 ton pupuk kandang plus pupuk
anorganik 50% takaran rekomendasi; P4=5 ton pupuk kandang plus pupuk anorganik
75% takaran rekomendasi; P5=.5 ton pupuk kandang plus pupuk anorganik 100%
takaran rekomendasi;
Dari data yang tersaji dalam Tabel 1 dapat ditunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan
tanaman pada perlakuan yang diberikan masukan pupuk (P2 sd P5) berbeda secara
nyata dengan perlakuan kontrol (tanpa pupuk, P1). Respon tanaman yang nisbi tinggi
terhadap pemberian pupuk anorganik plus MVA (perlakuan P2) ditunjukkan dengan
tingkat perubahan parameter pertumbuhan, masing sing sebesar 64,63% BBT, 15,68%
BBA dan 40,23% volume akar dari perlakuan control (P1) (Tabel 2).
Perbedaan tingkat pertumbuhan tanaman yang mencolok antara P2 dan P1
mengindikasikan bahwa tanah percobaan tergolong sebagai tanah yang miskin nutrisi
tanaman, khususnya unsur N dan P. Nutrisi tanah, seperti nitrogen (N) dan fosfor (P),
merupakan persyaratan dasar untuk mendukung kehidupan tanaman (Fujita et.al,
2013).
Berdasarkan data dalam Tabel 2 juga ditunjukkan bahwa masukan 5 ton pupuk
kandang per ha pada tanah yang miskin bahan organik terbukti memberikan pengaruh
yang nyata terhadap pertumbuhan tanaman. Hal ini ditunjukkan dengan parameter
pertumbuhan tanaman dari perlakuan P3 dibandingkan dengan perlakuan P2. Akibat
masukan pupuk kandang (perlakuan P3) terjadi peningkatan BBT, BBA dan volume
akar yang masing-masing sebesar 64,68%, 100% dan 42,83% dari yang terjadi pada
perlakuan P2. Hasil tersebut menggambarkan bahwa untuk memperbaiki pertumbuhan
tanaman tidak cukup dengan hanya melalui pemberian pupuk anorganik akan tetapi
harus diimbangi dengan pemberian pupuk organik. Hasil sedana disampaikan oleh
Kresnatita dkk (2013) yang melaporkan bahwa pemberian pupuk organik, baik kompos
jerami maupun pupuk kandang sapi serta pupuk anorganik N dalam bentuk urea mampu
meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis, hal ini terlihat pada
pengamatan tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun dan berat kering tanaman.
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Tabel 2. Tingkat perubahan BBT, BBA dan Volume Akar (VA) Pada Saat
Vegetatif
Maksimum Akibat Perlakuan
Per BBT
Peningkatan
BB Peningkatan Perubahan VA
Peningkatan Perubahan
lak g/tan
Perubahan BBT (%)
A
BBA (%)
cm
Volume akar (%)
u
g/t
3/t
an
an
an
P2P3P4P5P2P3- P4- P5P2P3P4P5P1
P2
P3
P4
P1
P2 P3 P4
P1
P2
P3
P4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
P1 13,1 1,3 3,5 2
3
P2 21,6 64,6
1,5 15,3
4,9 40,2
0
3
8
5
3
P3 35,5
64,6
3,0
10
7,0
42,8
7
8
0
7
3
P4 40,5
13,9
3,3
8,2
16,5
10
2
2
4
5
P5 44,0
3,8
15,1 8,8
8,66
7,04
3
5
2
Keterangan:Peningkatan BBT, BBA dan Volume akar pada P2, P3, P4 dan P5 dihitung
dengan rumus P2=((P2-P1)/P1)*100%;
P3=((P3-P1/P1)*100%; P4=((P4P1/P1)*100%; P5=((P5-P1/P1) )*100%
Selanjutnya, dari data dalam Tabel 2 (kolom 8 dan 9) menunjukkan bahwa
bagian tanaman yang menunjukkan respon tinggi terhadap pemberian pupuk organik
adalah akar tanaman. Pada perlakuan P3, BBA meningkat sebesar 100% dari yang
terjadi pada P2, sementara masukan pupuk anorganik pada perlakuan P2 hanya mampu
meningkatkan BBA sekitar 15,38% dari tingkat pertumbuhan akar yang terjadi pada P1.
Hasil senada terjadi juga pada perlakuan P4 dibandingkan dengan pada perlakuan P3,
dan pada P5 dibandingkan dengan pada P4. Hasil tersebut menggambarkan bahwa
pupuk organik mempunyai peran penting dalam memperbaiki pertumbuhan akar
tanaman. Baldi and Toselli (2013) menjelaskan bahwa terjadi perbaikan pertumbuhan
akar tanaman akibat pemberian pupuk kandang karena adanya peningkatan kandungan
bahan organik tanah yang berpengaruh terhadap kesuburan fisik, kimia dan biologi
tanah.
Terhadap kesuburan fisik tanah bahan organik berperan sebagai bahan sementasi
dalam pembentukan agregat tanah dari bentuk butiran lepas menjadi bentuk gumpal dan
remah pada tanah bertekstur kasar. Atmojo (2003) menjelaskan bahwa mekanisme
pembentukan agregat tanah akibat masukan pupuk organik dapat terjadi secara kimia
dan fisik. Makanisme secara kimia terjadi melalui pembentukan ikatan kimia kovalen
yang dibangun antara muatan negatif dari gugus karboksilat pada asam-asam organik
rantai panjang (asam humat dan asam fulfat) dan muatan positip pada permukaan luar
mineral liat tipe 1:1. Mekanisme yang lain terjadi melalui ikatan antara muatan negatif
dari liat dengan muatan negatif dari asam-asam organik (dari gugus OH dan COOH)
melalui jembatan perantaraan kation ( Ca, Mg, Fe), ikatan hidrogen dan/atau muatan
positif dari gugus amina, amida dan amino). Sementara mekanisme secara fisik terjadi
melalui meningkatkan populasi mikroorganisme tanah baik jamur dan aktinomycetes
yangmana miselia jamur dan actinomycetes akan mengikat secara fisik partikel tanah
membentuk gumpal yang remah.
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Terbentuknya agregat tanah pada tanah bertekstur kasar akan meningkatkan pori
berukuran menengah dan menurunkan pori makro. Meningkatnya pori berukuran
menengah akan berimpak pada kemampuan tanah untuk menahan air sehingga
kemampuan tanah untuk menyediakan air tanah selama masa pertumbuhan tanam
meningkat. Penambahan bahan organik di tanah pasiran akan meningkatkan daya serap
air akibat dari meningkatnya pori yang berukuran menengah (meso) dan menurunnya
pori makro, sehingga akan meningkatan ketersediaan air untuk pertumbuhan tanaman
(Scholes et al., 1994). Demikian pula dengan aerasi tanah yang menjadi lebih baik
karena ruang pori tanah (porositas) bertambah akibat terbentuknya agregat (Mezuan et
al., 2002).
Terhadap kesuburan kimia tanah, bahan organik berperan untuk meningkatkan
KTK tanah, daya sangga tanah dan keharaan tanah. Bahan organik memberikan
konstribusi yang nyata terhadap KTK tanah, karena sekitar 20 – 70 % KTK tanah
bersumber dari humus, (Stevenson, 1982). Sumber utama muatan negatif humus
berasal dari gugus karboksil (- COOH) dan fenolik (-OH) nya (Brady, 1990).
Dilaporkan bahwa penambahan jerami 10 ton per
ha pada Ultisol mampu
meningkatkan 15,18 % KPK tanah dari 17,44 menjadi 20,08 cmol (+) kg –1 (Cahyani,
1996). Peran bahan organik terhadap ketersediaan hara dalam tanah tidak terlepas dari
proses mineralisasi yang merupakan tahap akhir dari proses perombakan bahan organik.
Dalam proses mineralisasi akan dilepas mineral-mineral hara tanaman seperti N, P, K,
Ca, Mg dan S, serta hara mikro dalam jumlah tidak tentu dan relatif kecil. Di sisi lain,
adanya asam-asam organik dari hasil dekomposisi bahan organik akan membantu
pelepasan P yang terfiksasi oleh Ca, Al dan Fe, sehingga P dapat diserap oleh tanaman.
Bahan organik merupakan sumber energi bagi makro dan mikro-fauna tanah.
Penambahan bahan organik dalam tanah akan menyebabkan aktivitas dan populasi
organisme (makro, meso dan mikro organisme) yang berperan dalam pendauran hara
dalam tanah meningkat. Beberapa mikroorganisme tersebut adalah rhizobium dan jamur
yang dapat berasosiasi dengan akar tanaman. Mikro flora dan fauna tanah ini saling
berinteraksi akan kebutuhan bahan organik, kerena bahan organik menyediakan energi
untuk tumbuh dan bahan organik memberikan karbon sebagai sumber energi. Peran
bahan organik terhadap perkembangan mikroorganisme tanah ditunjukkan dengan
terjadinya perkembangan bintil akar tanaman kacang hijau dan derajad akar terinveksi
MVA (Tabel 1 ). Pada perlakuan yang diberikan pupuk organik, jumlah bintil akar dan
derajad akar terinfeksi MVA berbeda secara nyata dengan perlakuan yang hanya
diberikan pupuk anorganik (P2).
Komponen Produksi dan Produktivitas
Parameter komponen produksi dan produksi kacang hijau per ha (konversi dari
hasil produksi per plot, ton/ha) disajikan dalam Tabel 3. Pengukuran terhadap
parameter produksi (kw/ha) merupakan konversi dari bobot biji per tanaman (g/tan)
kali populasi tanaman per ha dengan jarak tanam 70 cm x 20 cm (populasi tanaman
71.428 batang per ha). Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel 3 dapat dikemukakan
bahwa pemberian pupuk ke dalam tanah
(perlakuan P2 sd P5) terbukti dapat
meningkatkan hasil tanaman secara nyata dibandingkan dengan hasil pada perlakuan
kontrol. Hal ini senada dengan perbaikan pertumbuhan tanaman akibat pemberian
pupuk.
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Perl
akua
n

1
P1
P2
P3
P4
P5

Tabel 3. Parameter Komponen Produksi dan Hasil Kc Hijau Akibat Perlakuan
Jumlah
Panjang
Jumlah biji
Bobot biji per Berat kering
Produktivita
polong
polong
per polong
tanaman
100 biji
s
(Buah/tanam
(cm)
(biji/polong)
(g/tan)
(g/100 biji)
kw/ha.
an)
± SE
± SE
± SE
± SE
± SE
2
3
4
5
7
6
8,84 (a) ±
8,52 (a) ±
9.18 (a) ±
4,96 (a) ±
6,11(a) ±
7,26 (a) ±
0,35
0,13
0,10
0,11
0,04
0,13
10,05 (b) ± 8,69 (ab) ±
9.46( b) ±
6,25( b) ±
6,57 (b) ±
8,93( b) ±
0,45
0,11
0,12
0,23
0,08
0.39
9,72 (b) ±
8,78 (b)±
9,57 (b) ±
6,13 (b) ±
6,59 (b) ±
8,76(b) ±
0,73
0.07
0,07
0,42
0,07
0,74
10,32 (b) ± 8,89(c) ±
9.,68(c) ±
6,53(c) ±
6,55 (b) ±
9,67(c) ±
0,54
0,05
0,05
0,18
0,14
0.09
10,22 (b) ± 8,94 (c) ±
9,74 (c) ±
6,84(c) ±
6,88(c) ±
9,78(c)±
0,40
0,02
0,02
0,16
0,17
0,282
Dari hasil pengukuran parameter komponen produksi dan hasil tanaman yang
tersaji dalam Tabel 3 dapat ditunjukkan bahwa hasil pada perlakuan P2 tidak berbeda
secara nyata dengan pada P3. Hasil ini menunjukkan bahwa masukan pupuk kandang 5
ton per ha telah dapat mensubstitusi masukan pupuk anorganik sebesar 50% takaran
rekomendasi. Fenomena ini memberikan gambaran bahwa pemberian pupuk terpadu
dengan imbangan pupuk anorganik 50% takaran rekomendasi, 5 ton pupuk organik dan
MVA mampu meningkatkan ketersediaan hara yang sebanding dengan pemberian
pupuk anorganik 100% takaran rekomendasi plus MVA. Data ini menyuratkan akan
manfaat masukan pupuk kandang sebagai sumber
bahan organik tanah dan
pengaruhnya terhadap ketersediaan hara selama masa pertumbuhan tanaman. Pada
prinsipnya ketersediaan hara bagi tanaman ditentukan oleh faktor-faktor yang
mempengaruhi kemampuan tanah menyediakan hara dan faktor-faktor yang
mempengaruhi kemampuan tanaman untuk menggunakan unsur hara yang disediakan.
Salah satu komponen penting tanah yang mempunyai peran besar dalam meningkatkan
keterediaan hara bagi tanaman adalah kandungan bahan organik.
Peran BO tanah dalam kaitan dengan ketersediaan hara dapat berlangsung melalui
peningkatan KTK tanah-bergantung pH, hara makro dan mikro (sebagai hasil akhir
mineralisasi) dan sumber energi serta karbon bagi sejumlah mikrobia tanah seperti
rhizobium sp dan MVA (Atmojo, 2003). Bahan organik juga berperan dalam perbaikan
aerasi tanah yangmana dapat mempengaruhi berkembang akar menjadi lebih baik,
sebagai akibatnyan daerah jangkauan akar dalam menyerap hara semakin luas.
Meningkatnya KTK tanah menjadikan kemampuan tanah tersebut dalam menahan
kation dalam bentuk kation dapat ditukar semakin tinggi, akibatnya kation tidak banyak
mengalami pencucian dan semakin banyak kation dapat diserap oleh tanaman. Terkait
dengan kandungan hara dalam pupuk kandang sapi, Suntoro (2001) melaporkan bahwa
rata-rata kandungannya sebagai berikut: 20,10% C, 1,62 % N, 0,28 % P , 0,29 % K,
0,53% Ca dan 0,96 % Mg. Kuntyastuti dan Sunaryo (2000) menjelaskan terbentuknya
asam-asam organik, (asam organik C-rantai pendek, asam humat dan asam fulvat) hasil
dekomposisi bahan organik dalam tanah mempercepat pelarutan P terikat oleh kation
dan pelepasan ion K+ yang terikat diantara kisi-kisi mineral, sehingga semakin banyak P
dan K yang dapat diserap oleh tanaman.
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Selanjutnya dari Table 3 dapat ditunjukkan pula bahwa respon tanaman terhadap
aplikasi pupuk terpadu anorganik, organik dan MVA (perlakuan P3, P4 dan P5) terlihat
bahwa meningkatnya takaran pemberian pupuk anorganik tidak selalu diikuti dengan
meningkatnya produktivitas tanaman. Peningkatan pemberian pupuk anorganik dari
50% ke 75% takaran rekomendasi mengakibatkan produktivitas tanaman meningkat
secara nyata. Akan tetapi peningkatan dari 75% ke 100% takaran rekomendasi tidak
mengakibatkan produktivitas tanaman meningkat secara nyata. Hal ini menggambarkan
bahwa tanaman mempunyai batas kemampuan mengakumulasi hara dalam jaringan
tanaman sebagai ekspresi dari pemenuhan kabutuhan optimum akan hara yang
diperlukannya. Produktivitas kacang hijau pada pola pemupukan P4 mencapai 9,67 kw
per ha. Sementara potensi hasil kacang hijau Varietas Kutilang dengan pola tanam
monokultur adalah 1,96 ton per ha (Balitkabi, 2015)
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
(1) Perlakuan pemupukan secara terpadu (anorganik, organik dan MVA) berpengaruh
nyata terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pertumbuhan tanaman
terbaik sebagaimana ditunjukkan dengan parameter:(a) berat basah brangkasan atas;
(b) berat basah akar (c) volume akar diperoleh pada perlakuan P4 atau P5;
(2) Jumlah bintil akar dan derajad akar terinfeksi MVA dengan hasil pada P3, P4 dan
P5 tidak berbeda nyata, akan tetapi berbeda nyata dengan perlakuan P2 dan P1.
(3) Produktivitas kacang hijau pada P2 dan P3 tidak berbeda nyata dengan tingkat
produktivitas berkisar 8,39-8,76 kw/ha. Pada P4 dan P5 juga tidak berbeda nyata
dengan tingkat produktivitas berkisar 9,33-9,78 kw/ha. Produktivitas pada P2 dan
P3 berbeda secara nyata dengan pada P4 dan P5.
(4) Perlakuan P4 direkomendasi sebagai pola pemupukan yang efisien dalam
menghasilkan pertumbuhan dan produktivitas kacang hijau yang nisbi tinggi pada
pola tanam tumpangsari jagung/kacang hijau di lahan kering.
SARAN
Untuk akurasi hasil dari aplikasi perlakuan P4 sebagai pola pemupukan terpadu
yang direkomandasikan maka diperlukan pengujian multi lokasi.
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ABSTRAK
Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui daya hasil dan karakter kuantitatif galurgalur F6 hasil seleksi bulk padi beras hitam toleran kekeringan dilaksanakan pada bulan
Agustus - Desember 2015 di desa Nyur Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten
Lombok Barat,NTB. Dua belas galur F6 padi beras hitam, 2 tetua (Situ Patenggang dan
Baas Selem), dan 1 varietas pembanding peka kekeringan ( IR20) ditata dalam
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dalam 3 ulangan. Bibit berumur 19 hari ditanam
dengan satu bibit per lubang tanam, jarak tanam 25 x 25 cm. Pemupukan dilakuan
dengan Ponska dosis 300 kg/ha dan Urea 200 kg/ha.Pengairan dilakukan bila tanaman
IR20 daunnya menggulung. Hasilnya menunjukan galur G10 memiliki daya hasil
relatif tinggi yaitu 7,24 ton/ha yang didukung oleh panjang malai yaitu 28,56 cm dan
jumlah gabah berisi per malai 197,60 butir meskipun tidak berbeda nyata dengan hasil
dari kedua varietas tetua yaitu Situ Patenggang dengan hasil 6,37 ton/ha dan Baas
Selem dengan hasil 6,69 ton/ha.
Kata kunci : Baas Selem, Situ Patenggang, IR20, varietas
ABSTRACT
This research aimed to determine the yield potential and quantitative characters of F6
lines derived from bulk selection of drough tolerant black rice and its was conducted
from August to December 2015 at the field trial of the Faculty of Agriculture, University
of Mataram, Narmada, Lombok NTB. 12 black rice of promising lines, 2 parents (Situ
Patenggang and Baas Selem), and a controlled drought sensitive varieties (IR 20)
were arranged in a Randomized block design in three replications. Seedling of 19
days was planted with one seedling per hill, spacing of 25 x 25 cm. the dosage of
fertilizer were 300 kg/ha Ponska and 200 kg/ha Urea. Watering applied when the
leaves of IR20 are rolled . The results showed that G10 line should has relatively highyield potential (7,24 ton/ha) and this was supported by good performance of other
character such as panicle length (28,56 cm) and the number of grains per panicle
(197,60 grains) altought it was not significantly different from the two parents
(G14/Situ Patenggang : 6,37 ton/ha) and (G15/Baas Selem : 6,69 ton/ha)
Key words: Baas Selem, Situ Patenggang, IR 20, Variety
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PENDAHULUAN
Beras hitam merupakan padi fungsional yang mengandung pigmen paling baik,
berbeda dengan beras putih atau beras warna lain. Beras hitam memiliki rasa dan aroma
yang baik dengan penampilan yang spesifik dan unik. Warna beras diatur secara
genetik, dan dapat berbeda akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron,
endospermia, dan komposisi pati pada endospermia. Pada beras hitam, aleuron dan
endospermia memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga warna beras
menjadi ungu pekat mendekati hitam. Beras hitam memiliki khasiat yang lebih baik
dibanding beras merah atau beras warna lain. Beras hitam berkhasiat meningkatkan
daya tahan tubuh terhadap penyakit, memperbaiki kerusakan sel hati (hepatitis dan
chirosis), mencegah gangguan fungsi ginjal, mencegah kanker/tumor, memperlambat
penuaan, sebagai antioksidan, membersihkan kolesterol dalam darah, dan mencegah
anemia (Suardi dan Ridwan, 2009).
Langkah awal bagi setiap program pemuliaan adalah koleksi berbagai genotipe,
yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan genotipe (varietas)
yang diinginkan atas dasar tujuan pemuliaan tanaman. Setelah dilakukan koleksi,
tanaman-tanaman tersebut diseleksi sesuai dengan karakter yang diinginkan. Seleksi
diharapkan dapat memperbaiki satu atau beberapa karakter yang diinginkan, diperlukan
perluasan genetik sehingga seleksi menjadi efektif. Perluasan keragaman genetik yang
umum dilakukan salah satunya melalui hibridisasiisasi (persilangan) (Syukur, dkk.,
2012).
Metode seleksi bulk adalah salah satu prosedur untuk silang dalam dari populasi
yang bersegregasi/terpisah sampai level perubahan menuju sifat homozigot itu dicapai.
Metode ini memerlukan lebih sedikit pekerjaan dibanding metode pedigree. (Febrianti,
2013).
Sebagai kelanjutan dari tahap seleksi dan sebelum dilakukan uji multi lokasi
harus dilakukan uji daya hasil pendahuluan terhadap galur-galur terpilih untuk
memperoleh informasi tentang daya hasil dari galur-galur padi tersebut. Untuk
memenuhi persyaratan tersebut, maka harus dilakukan pengujian daya hasil dan
adaptasi pada lokasi-lokasi yang mewakili agroklimat dan budidaya yang
direkomendasikan terhadap galur-galur yang akan dilepas. Galur-galur yang berdaya
hasil tinggi pada berbagai agroekologi dapat diusulkan sebagai suatu varietas unggul
dengan daya adaptasi luas, sedangkan galur-galur yang hanya berdaya hasil tinggi
dilokasi tertentu diusulkan sebagai varietas unggul spesifik lokasi (Sudarna, 2010).
Dalam upaya untuk mengetahui daya hasil dari galur-galur F6 hasil seleksi bulk
padi beras hitam toleran kekeringan yang berasal dari hasil persilangan varietas Situ
Patenggang dengan varietas Baas Selem. Maka dilakukan penelitian “Uji Daya Hasil
Pendahuluan Galur-Galur F6 Hasil Seleksi Bulk Padi Beras Hitam Toleran
Kekeringan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui daya hasil dan
karakter kuantitatif galur-galur F6 hasil seleksi bulk padi beras hitam toleran
kekeringan.
METODE PENELITIAN
Percobaan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan Desember 2015 di
Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Desa Nyur Lembang,
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
Rancangan yang digunakan dalam percobaan ini adalah Rancangan Acak
Kelompok (RAK) yang terdiri atas 15 perlakuan yaitu 12 galur harapan padi beras
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hitam, 2 tetua (Situ Patenggang dan Baas Selem), dan 1 varietas pembanding peka
kekeringan (IR20). Setiap perlakuan diulang 3 kali, sehingga diperoleh 45 unit
percobaan.
Penanaman dilakukan dengan menggunakan bibit hasil persemaian umur 19 hari,
pemupukan dilakukan pada umur 7 hst dengan menggunakan Phonska dosis 300 kg/ha,
pupuk Urea diberikan pada umur 30 hst dan 60 hst dengan dosis masing-masing 100
kg/ha. Pengairan diberikan secara macak-macak selama 3 sampai 4 hari sejak padi
ditanam, kemudian dilakukan kembali setelah tanaman pembanding (IR 20)
menunjukkan daun menggulung. Pengairan dihentikan 10 hari menjelang panen.
Pengamatan dilakukan dengan pengambilan tanaman sampel sebanyak 10
tanaman per unit percobaan yang dilakukan secara acak. Parameter yang diamati
meliputi umur berbunga (hss), umur panen (hss), tinggi tanaman (cm), jumlah anakan
produktif per rumpun (batang), jumlah anakan non produktif per rumpun (batang),
panjang malai (cm), jumlah gabah berisi per malai (butir), jumlah gabah hampa per
malai (butir), berat 100 butir (gram), berat gabah per rumpun (gram), dan hasil gabah
(ton/ha) dari hasil panen pada luasan 1M2.
Data diuji dengan analisis ragam uji F dan uji DMRT menggunakan fasilitas uji
SAS 6.1.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis ragam (Tabel 1) terhadap karakter kuantitatif dan reproduktif ke
12 galur yang diuji dan 1 varietas pembanding peka kekeringan (IR20) serta 2 tetua
(Situ Patenggang dan Baas Selem) menunjukkan bahwa terdapat beda nyata
(signifikan) pada umur berbunga, umur panen, tinggi tanaman, jumlah anakan produktif
per rumpun, jumlah anakan non produktif per rumpun, panjang malai, jumlah gabah
berisi per malai, jumlah gabah hampa per malai, berat 100 butir, dan hasil. Sedangkan
parameter yang tidak berbeda nyata (non signifikan) yaitu berat gabah per rumpun.
Tabel 1. Hasil Analisis Ragam parameter genotipe padi beras hitam
Parameter
F hitung
Prob Notasi
Umur Berbunga
3,81
0,0013
s
Umur Panen
8,29
<,0001
s
Tinggi Tanaman
7,67
<,0001
s
Jumlah Anakan Produktif Per Rumpun
6,02
<,0001
s
Jumlah Anakan Non Produktif Per Rumpun
2,67
0,0131
s
Panjang Malai
6,49
<,0001
s
Jumlah Gabah Berisi Per Malai
8,48
<,0001
s
Jumlah Gabah Hampa Per Malai
5,04
0,0001
s
Berat 100 Butir
5,51
<,0001
s
Berat Gabah Per Rumpun
1,49
0,1799
ns
Hasil
2,09
0,0474
s
α = 0,05
Keterangan: s = signifikan; ns = non signifikan
Pada umur berbunga (Tabel 2) tampak bahwa dari 12 galur yang diuji dan 1
varietas pembanding serta 2 tetua memberikan pengaruh yang nyata. Umur berbunga
bervariasi antara 82,00 - 87,67 hari setelah semai. Dimana G6 memiliki umur berbunga
paling cepat yaitu 82,00 hari setelah semai dan tidak berbeda dengan G1 (84,67 hss), G4
(84,33 hss), G7 (84,67 hss), G8 (84,67 hss), G11 (84,33 hss) dan varietas pembanding
G13 (IR 20) ( 84,33 hss,) serta tetua G14 (Situ Patenggang) (83,33 hss) dan G15 (Baas
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Selem) ( 82,67 hss). Sedangkan G5 memiliki umur berbunga paling lambat yaitu 87,67
hari setelah semai dan tidak berbeda dengan G2 (87,67 hss), G3 (85,33 hss), G9 (87,00
hss), G10 (86,33 hss), dan G12 (86,00 hss). Pada penelitian ini umur berbunga dilihat
dari saat penyemaian sampai dengan 50% dari populasi tanaman padi pada setiap unit
percobaan mengeluarkan malai atau bunga. Peralihan fase pertumbuhan tanaman dari
fase vegetatif ke fase generatif ditandai dengan tanaman padi mulai mengeluarkan
bunga, apabila 50% bunga dari tanaman dalam satu hamparan telah keluar, maka
tanaman tersebut telah memasuki fase pembungaan dan saat itu dihitung sebagai umur
berbunga dari tanaman tersebut (Manurung dan Ismunadji, 1988). Menurut Yoshida
(1981), tanaman yang memiliki umur genjah dapat meningkatkan produksi bulir per
hari dan efisiensi penggunaan air.
Tabel 2. Hasil Uji Lanjut parameter genotipe padi beras hitam
Genotipe
UB
UP
TT
JAP
JANP
G1 (F6 1/7)
84,67bcde 116,67ef
106,67cdef 15,27fg
0,33cd
G2 (F6 2/1)
87,67a
123,00ab
112,67abcd 16,27efg
0,10d
abcd
a
bcde
bcd
G3 (F6 3/1)
85,33
123,33
108,67
21,17
0,53abc
G4 (F6 3/2)
84,33bcde 119,33bcdef 100,50fg
25,87a
0,57abc
a
abcd
ab
defg
G5 (F6 1/2)
87,67
120,67
114,33
18,20
0,33cd
G6 (F6 2/2)
82,00e
121,00abc
110,00bcde 18,33defg 0,80a
bcde
def
G7 (F6 1/3)
84,67
117,00
110,00bcde 16,53defg 0,77ab
bcde
fg
G8 (F6 2/3)
84,67
115,67
105,67ef
16,27efg
0,40bcd
G9 (F6 3/3)
87,00ab
122,00abc
113,00abc
18,07defg 0,40bcd
ab
cdef
a
G10 (F6 1/4)
86,33
118,33
117,33
17,00defg 0,23cd
G11 (F6 2/4)
84,33bcde 119,33bcdef 107,67cde
19,87cdef 0,43abcd
abc
abcde
def
G12 (F6 3/4)
86,00
120,00
106,33
20,50cde
0,37cd
G13 (IR 20)
84,33bcde 112,33g
98,43g
25,23ab
0,60abc
cde
g
bcde
g
G14 (Situ
83,33
112,33
108,00
14,43
0,37cd
Patenggang)
G15 (Baas Selem)
82,67de
119,67abcde 98,87g
23,00abc
0,60abc
Maksimum
87,67
123,33
117,33
25,87
0,80
Minimum
82,00
112,33
98,43
14,43
0,10
Keterangan : UB: Umur Berbunga (hss); UP: Umur Panen (hss); TT: Tinggi Tanaman
(cm); JAP: Jumlah Anakan Produktif Per Rumpun (batang); JANP: Jumlah
Anakan Non Produktif Per Rumpun (batang). “Angka yang diikuti oleh
huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
menurut hasil uji DMRT pada taraf nyata 5%”
Terdapat perbedaan nyata umur panen antar galur-galur yang diuji. Pada Tabel
2. tampak bahwa kisaran umur panen dari 15 genotipe yang diujikan yaitu 112,33 123,33 hari setelah semai. Umur panen paling cepat dimiliki oleh G8 (115,67 hss) dan
tidak berbeda dengan G1 (116,67 hss), G4 (119,33 hss), G7 (117,00 hss), G10 (118,33
hss), G11 (119,33 hss) dan varietas pembanding G13 (IR 20) dengan umur panen
112,33 hss serta tetua G14 (Situ Patenggang) dengan umur panen 112,33 hss. Padi
dengan umur panen cepat adalah jenis padi yang paling disukai oleh petani.
Perhitungan umur panen dihitung dari sejak semai sampai gabah menguning 80%
dalam petak (Abdullah et al., 2006). Menurut Siregar (1981), menggolongkan umur
panen menjadi empat golongan yaitu Sangat Genjah (<110 hari), Genjah (110-115 hari),
Sedang (115-125 hari), dan Dalam (125-150 hari). Dari kriteria tersebut menunjukkan
bahwa semua galur yang diuji dan tetua G15 (Baas Selem) tergolong berumur sedang
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kecuali varietas pembanding G13 (IR 20) dan tetua G14 (Situ Patenggang) tergolong
berumur genjah.
Tinggi tanaman antar galur-galur yang diuji (Tabel 2.) bervariasi antara 98,43
cm - 117,33 cm. Nilai tertinggi untuk tinggi tanaman dimiliki oleh G10 (117,33 cm) dan
tidak berbeda dengan G2 (112,67 cm), G5 (114,33 cm) dan G9 (113,00 cm). Sedangkan
G4 (100,50 cm) merupakan galur yang memiliki tinggi tanaman paling pendek dan
tidak berbeda dengan G1 (106,67 cm), G8 (105,67 cm), G12 (106,33 cm) dan varietas
pembnding G13 (IR 20) dengan tinggi tanaman 98,43 cm serta tetua G15 (Baas Selem)
dengan tinggi tanaman 98,87 cm. Departemen Pertanian (1983), menggolongkan tinggi
tanaman menjadi tiga golongan yaitu Pendek (<110 cm), Sedang (110-130 cm), dan
Tinggi (>130 cm). berdasarkan penggolongan tinggi tanaman tersebut maka G1, G3,
G4, G8, G11, G12, varietas pembanding G13 (IR 20) serta tetua G14 (Situ Patenggang)
dan G15 (Baas Selem) tergolong pendek, sedangkan G2, G5, G6, G7, G9 dan G10
tergolong sedang. Menurut Suparyono dan Setyono (1993), bahwa tanaman yang
pendek merupakan salah satu kriteria keunggulan padi. Tanaman padi yang memiliki
batang pendek sangat baik karena dapat menyebabkan tanaman tidak mudah rebah
akibat gangguan faktor lingkungan seperti hujan dan angin.
Jumlah anakan produktif per rumpun merupakan salah satu pendukung atau
komponen hasil. Tabel 2. menunjukkan bahwa jumlah anakan produktif per rumpun
bervariasi antara 14,43-25,87 batang. Jumlah anakan produktif per rumpun tertinggi
dimiliki oleh G4 (25,87 batang) dan tidak berbeda dengan varietas pembanding G13 (IR
20) (25,23 batang) dan tetua G15 (Baas Selem) (23,00 batang). Sunihardidan Hermanto
(2004), menggolongkan jumlah anakan produktif menjadi empat golongan yaitu Sedikit
(9-11 batang), Sedang (12-14 batang), Banyak (15-20 batang), dan Sangat Banyak (>20
batang). Berdasarkan kriteria tersebut G1, G2, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12 dan
tetua G14 (Situ Patenggang) tergolong banyak, sedangkan G3 dan G4 serta varietas
pembanding G13 (IR20) dan tetua G15 (Baas Selem) tergolong sangat banyak. Jumlah
anakan produktif berpengaruh terhadap jumlah gabah per tanaman dan mempengaruhi
hasil produksi, semakin banyak anakan yang produktif maka produksi akan semakin
tinggi. Menurut Silitonga dan Harahap (1998), bahwa genotipe-genotipe yang memiliki
umur lebih panjang akan menghasilkan jumlah anakan yang lebih banyak tetapi jumlah
anakan yang tidak produktifpun akan meningkat, karena masa vegetatif yang lama akan
mengakibatkan bertambahnya jumlah anakan yang terbentuk, akan tetapi jumlah anakan
produktif cendrung tidak akan meningkat. Selanjutnya menurut Yoshida (1981) jarak
tanam, cahaya, pasokan hara, dan kondisi kultur mempengaruhi pembentukan anakan.
Jumlah anakan non produktif per rumpun (Tabel2.) tampak bervariasi
antara0,10-0,80batang per rumpunnya. Galur yang menunjukkan jumlah anakan non
produktif per rumpun tertinggi dimiliki oleh G6 (0,80 batang) dan tidak berbeda dengan
G3 (0,53 batang), G4 (0,57 batang), G7 (0,77 batang), G11 (0,43 batang), varietas
pembanding G13 (IR 20) dengan jumlah anakan non produktif per rumpun 0,60 batang,
dan tetua G15 (Baas Selem) dengan jumlah anakan non produktif per rumpun 0,60
batang. Sedangkan jumlah anakan non produktif per rumpun terendah dimiliki oleh G2
(0,10 batang) dan tidak berbeda dengan G1 (0,33 batang), G5 (0,33 batang), G8 (0,40
batang), G9 (0,40 batang), G10 (0,23 batang), G11 (0,43 batang), G12 (0,37 batang),
dan tetua G14 (Situ Patenggang) dengan jumlah anakan non produktif per rumpun 0,37
batang. Anakan non produktif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil.
Semakin banyak anakan non produktif akan menyebabkan lingkungan mikro yang
semakin lembab sehingga sangat baik untuk perkembangan hama dan penyakit
(Thamrin et al., 2010).
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Tabel 3. Hasil Uji Lanjut parameter genotipe padi beras hitam
Genotipe
PM
JGB
JGH
B100
BGPR Hasil
G1 (F6 1/7)
26,02c
175,85abcd 29,08cde 2,63bcde 51,61
6,44a
bc
bcde
cde
b
G2 (F6 2/1)
27,02
159,15
27,97
2,77
57,47
6,71a
G3 (F6 3/1)
25,97c
130,77fgh
33,45bcd 2,92a
54,11
6,68a
e
h
ef
bc
G4 (F6 3/2)
23,88
109,43
17,08
2,72
55,11
6,62a
G5 (F6 1/2)
27,82ab 148,80defg 50,28a
2,66bcde 44,64
4,03b
c
def
cde
bc
G6 (F6 2/2)
26,20
152,90
29,27
2,72
52,67
6,03a
G7 (F6 1/3)
26,46bc 175,55abcd 20,27def 2,59cde 52,24
6,19a
cd
cdef
cdef
bcde
G8 (F6 2/3)
25,51
154,60
25,93
2,61
47,71
6,61a
G9 (F6 3/3)
26,76bc 180,42abc
31,27bcde 2,66bcde 52,28
6,21a
a
a
f
def
G10 (F6 1/4)
28,56
197,60
12,53
2,54
59,78
7,24a
de
bcde
ef
ef
G11 (F6 2/4)
24,52
168,80
17,45
2,51
53,71
6,23a
G12 (F6 3/4)
26,12c
148,55defg 44,67ab
2,61bcde 52,48
6,37a
cd
efg
bcd
f
G13 (IR 20)
25,68
145,87
34,38
2,44
62,78
7,36a
G14 (Situ
26,27c
184,08ab
37,68abc 2,72bc
54,91
6,37a
Patenggang)
G15 (Baas Selem)
25,78cd 123,62gh
21,58def 2,68bcd 56,28
6,69a
Maksimum
28,56
197,60
50,28
2,92
62,78
7,36
Minimum
23,88
109,43
12,53
2,44
44,64
4,03
Keterangan : PM: Panjang Malai (cm); JGB: Jumlah Gabah Berisi Per Malai (butir);
JGH: Jumlah Gabah Hampa Per Malai (butir); B100: Berat 100 Butir
(gram); BGPR: Berat Gabah Per Rumpun (gram); Hasil (ton/ha). “Angka
yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan
tidak berbeda nyata menurut hasil uji DMRT pada taraf nyata 5%”
Tabel 3. menunjukkan bahwa panjang malai dari galur-galur yang diuji berkisar
antara 23,88 cm hingga 28,56 cm. Galur yang memiliki panjang malai terpanjang yaitu
G10 (28,56 cm) dan berbeda dengan semua galur yang diuji serta varietas pembanding
G13 (IR 20) dan tetua G14 (Situ Patenggang), G15 (Baas Selem), kecuali tidak berbeda
dengan G5 (27,82 cm). sedangkan yang memiliki panjang malai terpendek yaitu G4
(23,88 cm) dan berbeda dengan semua galur yang diuji serta varietas pembanding G13
(IR 20) dan tetua G14 (Situ Patenggang), G15 (Baas Selem), kecuali tidak berbeda
dengan G11 (24,52 cm). AAK (2006), menggolongkan panjang malai menjadi tiga
golongan yaitu Pendek (<20 cm), Sedang (20-30 cm), dan Panjang (>30 cm).
berdasarkan kriteria tersebut semua galur yang diuji tergolong sedang. Tanaman yang
memiliki malai yang panjang akan memberikan gabah yang lebih banyak sehingga berat
gabah per rumpun akan meningkat.
Jumlah gabah berisi per malai menunjukkan adanya pengaruh yang nyata antar
galur-galur yang diujikan. Tabel 3. menunjukkan jumlah gabah berisi per malai yang
bervariasi antara 109,43 butir hingga 197,60 butir. Jumlah gabah berisi per malai
tertinggi dimiliki oleh G10 (197,60 butir) dan tidak berbeda dengan G1 (175,85 butir),
G7 (175,55 butir), G9 (180,42 butir), dan tetua G14 (Situ Patenggang) dengan jumlah
gabah berisi per malai 184,08 butir. Sedangkan jumlah gabah berisi per malai paling
sedikit dimiliki oleh G4 (109,43 butir) dan tidak berbeda dengan G3 (130,77 butir), dan
tetua G15 (Baas Selem) dengan jumlah gabah berisi per malai 123,62 butir. Departemen
Pertanian (1983) menyatakan bahwa jumlah gabah per malai merupakan komponen
hasil tanaman padi, semakin tinggi jumlah gabah per malai maka hasil yang diperoleh
akan semakin tinggi pula. Selanjutnya Siregar (1981), menambahkan bahwa untuk
mendapatkan daya hasil tinggi atau jumlah gabah berisi yang tinggi diperlukan sifatSeminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016
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sifat yang memberikan dukungan terhadap hasil antara lain batang pendek, jumlah
anakan banyak dengan butir gabah yang gemuk dan panjang, sehingga dapat digunakan
untuk mendapatkan tanaman padi yang sesuai dengan sasaran pemulia.
Jumlah gabah hampa per malai (Tabel 3.) tampak bervariasi antara 12,53 butir
hingga 50,28 butir. Jumlah gabah hampa per malai paling banyak dimiliki oleh G5
(50,28 butir) dan tidak berbeda dengan G12 (44,67 butir), dan tetua G14 (Situ
Patenggang) dengan jumlah gabah hampa per malai 37,68 butir. Sedangkan jumlah
gabah hampa per malai paling sedikit dimiliki oleh G10 (12,53 butir) dan tidak berbeda
dengan G4 (17,08 butir), G7 (20,27 butir), G8 (25,93 butir), G11 (17,45 butir), dan tetua
G15 (Baas Selem) dengan jumlah gabah hampa per malai 21,58 butir. Adanya
perbedaan jumlah gabah hampa per malai antar genotipe diakibatkan karena perbedaan
kemampuan antar genotipe untuk menyerap unsur hara pada kondisi lahan yang tidak
optimum. Menurut Soemartono et al., (1992) bahwa kekurangan air pada fase bunting
akan mengganggu pembungaan, pembuahan, dan pembentukan malai sehingga
mengakibatkan kehampaan. Sedangkan menurut Muliarta (2012), menyatakan bahwa
ada perbedaan jumlah gabah hampa per malai antar galur diakibatkan ada perbedaan
genetik antar genotipe.
Berat 100 butir gabah berisi memberikan pengaruh yang nyata antar galur-galur
yang diujikan. Pada Tabel 3. tampak bahwa berat 100 butir gabah berisi bervariasi
antara 2,44 gram hingga 2,92 gram. Berat 100 butir gabah berisi paling berat dimiliki
oleh G3 (2,92 gram) dan berbeda dengan semua galur yang diuji. Sedangkan berat 100
butir gabah berisi yang paling rendah dimiliki oleh G11 (2,51 gram) dan tidak berbeda
dengan G1 (2,63 gram), G5 (2,66 gram), G7 (2,59 gram), G8 (2,61 gram), G9 (2,66
gram), G10 (2,54 gram), G12 (2,61 gram), dan varietas pembanding G13 (IR 20)
dengan berat 100 butir 2,44 gram. Lim G. S. (1965), menggolongkan berat 1000 butir
menjadi tiga golongan yaitu Sangat Berat (>28 g), Berat (22-28 g), dan Ringan (<22 g).
berdasarkan penggolongan berat 1000 butir tersebut maka semua galur yang diuji
termasuk varietas pembanding dan tetua tergolong berat kecuali G3 (2,92 gram) yang
tergolong sangat berat.
Kisaran berat gabah per rumpun bervariasi antara 44,64 gram hingga 62,78
gram. Dimana galur yang memiliki berat gabah per rumpun paling berat yaitu G10
(59,79 gram). Sedangkan yang memiliki berat gabah per rumpun terendah yaitu G5
(44,64 gram). Berat gabah per rumpun sangat dipengaruhi oleh jumlah anakan
produktif, jumlah gabah berisi, panjang malai, serta berat 100 butir. Sehingga akan
berpengaruh terhadap daya hasil.
Hasil gabah (Tabel 3.) dari galur-galur yang diuji bervariasi antara 4,03-7,36
ton/ha. Hasil gabah tertinggi dimiliki oleh G10 (7,24 ton/ha) dan tidak berbeda dengan
semua galur yang diuji serta varietas pembanding G13 (IR 20) dan tetua G14 (Situ
Patenggang), G15 (Baas Selem) kecuali pada G5 (4,03 ton/ha). Hasil yang diperoleh
G10 yaitu 7,24 ton per hektar ini melebihi dari daya hasil kedua varietas tetua yaitu G14
(Situ Patenggang) dan G15 (Baas Selem) masing-masing 6,37 ton per hektar dan 6,69
ton per hektar. Sedangkan galur yang memiliki hasil gabah paling rendah yaitu G5 (4,03
ton/ha) dan berbeda dengan semua galur yang diuji serta varietas pembanding dan tetua.
Tingginya daya hasil yang ditunjukkan oleh G10 didukung oleh komponen hasil seperti
panjang malai yaitu 28,56 cm dan jumlah gabah berisi per malai yaitu 197,60 butir.
Hasil penelitian ini sejalan dengan Rahmah (2013) bahwa galur yang memiliki
produktivitas lebih tinggi dibandingkan varietas pembanding yaitu galur IPB159-F-1
dan IPB159-F-13 memiliki penampilan karakter yang baik seperti jumlah anakan
produktif, panjang malai, serta jumlah gabah berisi per malai. Selanjutnya hasil
penelitian Rizqillah (2013) menunjukkan bahwa Galur C41 (4,77 ton/ha), C42 (4,43
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ton/ha), dan Galur C49 (4,91 ton/ha) memiliki produktivitas yang sama dengan dua
varietas pembanding yaitu varietas Inpari 13 (5,17 ton/ha) dan varietas Inpari 19 (5,07
ton/ha). Sama halnya hasil penenelitian yang dilakukan oleh Noryanti (2012) bahwa
galur BM2 (BM6-6-2-3-2) (2,85 ton/ha), BM3 (BM6-12-1-2-1) (3,29 ton/ha) dan BM4
(BM6-12-1-3-1) (3,34 ton/ha) memiliki produktivitas yang sama dengan dua varietas
yang digunakan sebagai pembanding, yaitu varietas Selegrang (3,02 ton/ha) dan Aek
Sibondang (3,68 ton/ha). Menurut Welsh and Morea (1981) peningkatan hasil panen
merupakan sasaran akhirsetiap program pemuliaan dan karakter hasil panen
mencerminkan penampilan seluruh komponen tanaman. Selanjutnya Siregar (1981),
menambahkan bahwa untuk mendapatkan daya hasil tinggi atau jumlah gabah berisi
yang tinggi diperlukan sifat-sifat yang memberikan dukungan terhadap hasil antara lain
batang pendek, jumlah anakan banyak dengan butir gabah yang gemuk dan panjang,
sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan tanaman padi yang sesuai dengan sasaran
pemulia.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Galur G10 memiliki daya hasil relatif tinggi yaitu 7,24 ton/ha yang didukung oleh
panjang malai yaitu 28,56 cm dan jumlah gabah berisi per malai yaitu 197,60 butir
meskipun tidak berbeda nyata dengan hasil dari kedua varietas tetua yaitu Situ
Patenggang dengan hasil 6,37 ton/ha dan Baas Selem dengan hasil 6,69 ton/ha.
Saran
Untuk keberlanjutan dari hasil penelitian ini disarankan agar galur-galur yang
menunjukkan daya hasil tinggi dan memiliki sifat unggul pada karakter kuantitatifnya
dapat diajukan untuk diuji pada uji daya hasil lanjutan sebelum dilakukan uji
multilokasi dan dilepas sebagai varietas unggul baru.
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SELEKSI UMUR PENDEK DAN POTENSI HASIL TINGGI PADA GENERASI F5
TANAMAN KEDELAI (Glycine max(l.)MERRILL)
(SELECTION OF SHORT AGE ANDPOTENTIAL OF HIGH YIELDAT
F5SOYBEAN PLANT (Glycine max (L.) MERRILL)
Nurul Sjamsijah, Titik Sundari, dan David Trio W
Program Studi Teknik Produksi Benih Jurusan Produksi Pertanian
Korespondensi, email: nurulsjamsijah@yahoo.com
ABSTRACT
The improvement of soybean production in Indonesia can be solved by superior variety
assembling with short age and potential of high yield characteristic. One of them is through
genotype plant selection of crossing yield with pedigree method.The purpose of this
research is to know genetic improvement of the 5th plant generation selection at some
crossing yield genotypes. This research was held from July–September 2015 at trial field of
State Polytechnic of Jember, Sumber Sari Regency, Jember District. Trial design that was
used in this research was non factorial Randomized Block Design (RDB) with 13
genotypes, that consist of 4 parentals(1) Rajabasa, (2) Dering, (3) Polije-2, (4) Polije-3, 7
crossing yield genotypes RD, P2R, P2D, P2P3, P3R, P3D, P3P2 and 2 comparison
varieties (1)Malabar, (2)Ringgit. The observation parameters are flowering age, plant
hight, harvest age, total of pod, weight of 100 seeds, yield each plant, production each plot
and yield per hectare.The research result showed that the yield component that have the
high value of genetic improvement was 11 genotypesat plant hight characteristic: 16.13%.
Selected genotypes at F5 plant withshort age and potential of high yield criteria were
P3P2, P3D, P2D, P2P3, and P3R genotype. Even though the 5 crossing yield genotypes
statistically showed not significant difference with the 2 parentals : Polije-2 and Polije-3
also Malabar variety.
Keywords : genotype, pedigree method, genetic improvement
LATAR BELAKANG
Kedelai merupakan tanaman penting karena peranannya sebagai sumber protein
nabati serta dapat digunakan sebagai bahan baku industri.Produksi kedelai nasional tahun
2014 sebesar 892.60 ribu ton sedangkan produksi kedelai di pulau Jawa mencapai 566.30
ribu ton dimana 329.461 ton/thn berasal dari Jawa Timur atau sebesar 42.43 %dengan
produktivitas berkisar antara 1.3- 1.5 ton/ha (BPS, 2015). Kebutuhan kedelai nasional saat
ini mencapai 2.4 juta ton tiap tahun. Konsumsi kedelai ini belum dapat dipenuhi oleh
produksi dalam negeri, sehingga harus ditutup dengan impor kedelai. Seharusnya hal
tersebut tidak perlu dilakukan jika produksi dalam negeri dapat ditingkatkan sesuai dengan
meningkatnya kebutuhan, mengingat potensi yang besar sebagai negara agraris untuk dapat
memenuhi kebutuhan tersebut.
Badan Pusat Statistik(2015) kebutuhan kedelai yang terus meningkat yang tidak
diikuti peningkatan produksi kedelai memaksa pemerintah mengambil jalan pintas yaitu
impor kedelai, pada tahun 2012 impor sebesar 1,8-2 juta ton, tahun 2013 mencapai 2,2juta
ton, untuk tahun 2014 mencapai 2,3-2,5 juta ton per tahun.
Kebutuhan lahan pada era modern ini untuk kegiatan non pertanian semakin
meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur
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perekonomian. Banyak areal lahan yang masih produktif dialih fungsikan menjadi areal
perumahan penduduk ataupun industri baik negeri ataupun swasta, yang semakin lama
menyebabkan penyempitan lahan. Selain itu kondisi cuaca yang tidak menentu juga
menjadi kendala yang perlu dipertimbangkan oleh petani, sehingga mampu mendapatkan
hasil panen yang maksimal dari tanaman yang dibudidayakan. Dari beberapa permasalahan
ini memacu pemulia untuk menghasilkan tanaman yang memiliki kriteria karakter umur
yang pendek dan produktivitas yang tinggi per tanaman sehingga dalam satu tahun petani
mampu melakukan beberapa kali budidaya tanaman kedelai. Umur panen merupakan
komponen penting dalam pola tanam. Kedelai berumur panen pendek yang diikuti dengan
produktivitas hasil tinggi berdampak luas terhadap perbaikan ekonomi mikro dan makro,
antara lain peningkatan pendapatan petani dan penghematan devisa negara.
Varietas unggul kedelai yang disukai konsumen saat ini adalah berdaya hasil tinggi,
berumur pendek, dan berukuran biji besar. Kedelai berumur pendek juga dapat digunakan
untuk menghindari kegagalan panen akibat cekaman kekeringan karena periode pengisian
polong lebih pendek. Lama pengisian polong merupakan periode kritis terjadinya
kekeringan yang dapat menurunkan hasil kedelai (Hudak dan Patterson, 1995 dalam
Kuswantoro, H, 2010). Dengan demikian, kedelai berumur pendek memiliki risiko
kegagalan panen yang lebih rendah dibandingkan dengan kedelai berumur sedang dan
dalam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kekeringan yang terjadi pada fase
reproduktif dapat menurunkan hasil biji sebanyak 25-46% (Suhartina dan Nur, 2005 dalam
Kuswantoro, H, 2010). Oleh karena itu, sasaran pembentukan varietas kedelai perlu
diarahkan pada umur pendek sekaligus berdaya hasil tinggi.
Upaya mendapatkan suatu kedelai unggul yang memiliki karakter umur pendek dan
hasil tinggi dapat dilakukan dengan perakitan varietas melalui program pemuliaan
tanaman. Salah satu langkah dalam pemuliaan tanaman kedelai adalah melakukan seleksi.
Hal ini dapat dilakukan dengan seleksi terhadap populasi beberapa tanaman hasil
persilangan yang ditanam berulang kali untuk mendapatkan genotipe harapan yang mampu
memperbaiki karakter yang diharapkan. Metode seleksi yang dapat diterapkan pada
tanaman kedelai yaitu menggunakan seleksi silsilah (pedigree). Seleksi pedigree
merupakan salah satu seleksi pada populasi bersegregasi dari hasil persilangan (Syukur,
dkk, 2012). Penggunaan metode seleksi pedigree pada penelititan ini diharapkan
mendapatkan kemajuan genetik yang tinggi dari genotipe tanaman unggul hasil persilangan
dengan karakter sifat berumur pendek dan produksi tinggi.
Menurut Pinaria, et al. (1995) menyatakan seleksi merupakan bagian penting dari
program pemuliaan tanaman untuk memperbesar peluang mendapatkan genotipe yang
unggul. Hal ini juga berlaku untuk pemuliaan tanaman kedelai. Pengujian perlu dilakukan
sebanyak mungkin pada galur-galur kedelai terpilih, sehingga didapatkan galur-galur
kedelai yang berdaya hasil tinggi. Respon Seleksi atau Kemajuan seleksi adalah suatu nilai
yang menunjukkan seberapa perubahan proporsi karakter target mengalami perubahan.
Pada dasarnya respon seleksi merupakan suatu perbandingan antara rata-rata fenotip anak
dengan rata-rata fenotip tetua. Respon ini menggambarkan kemajuan genetik yang
diperoleh dari hasil seleksi. Pendugaan respon seleksi sangat penting untuk para pemulia,
karena dapat menduga kemajuan genetik pada program seleksi pada waktu tertentu
(Rahmat, dkk. 2007). Nilai duga kemajuan genetik tergantung kepada intensitas seleksi,
heritabilitas karakter yang diseleksi, dan varians aditif karakter yang diseleksi (Falconer
dalam Barmawi, dkk, 2013). Heritabilitas (h2) dimaksudkan sebagai proporsi ragam
genotipe terhadap ragam fenotipe yang dinyatakan dengan presentase. Nilai ini berguna
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untuk mengetahui sampai sejauh mana genotipe dan pengaruh lingkungan terhadap
penampakan fenotipe suatu sifat. Heritabilitas sama dengan 100% apabila tidak terdapat
ragam lingkungan. Bila ragam lingkungan membesar, maka nilai heritabilitas akan
menurun (Brewbaker, 1983 dalam Zaini, 2011).
Seleksi pada kedelai akan menunjukkan kemajuan genetik yang tinggi jika sifat
yang dilibatkan dalam seleksi mempunyai variasi genetik dan heritabilitas yang tinggi
dengan nilai KG > 14%. Jika nilai heritabilitas tinggi, sebagian besar variasi fenotipe
disebabkan oleh variasi genetik, maka seleksi akan memperoleh kemajuan genetik. Seleksi
terhadap sifat yang mempunyai nilai heritabilitas tinggi dapat dilakukan pada generasi
awal, sifat yang menunjukkan nilai heritabilitas sedang dengan kemajuan genetik sedang
nilai 7%≤ KG≥ 14% mempunyai variasi genetik dan lingkungan yang seimbang, sedangkan
sifat yang menunjukkan nilai heritabilitas rendah seleksi dapat dilakukan pada generasi
akhir dengan nilai KG < 7% (Zen dalam Suprapto dan Kairudin, 2007).
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di KebunPercobaan Politeknik Negeri Jember, dengan
ketinggian tempat 89 m diatas permukaan laut (dpl), suhu rata-rata 23° C–32° C dan curah
hujan 1.968-3.394 mm/tahun. Penelitian ini dimulai dari bulan Juli–September 2015.
3.2 Bahan Penelitian
Bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah:
a. Dua varietas Rajabasa dan Dering sebagai tetua donor tahan karat serta dua
genotipe (Polije 2 dan polije 3 )sebagai tetua umur pendek dan produksi tinggi.
b. Benih Kedelai hasil seleksi tanaman F4 dengan karakter potensi hasil tinggi dan
umur pendek Genotipe RD, P2R, P2D, P2P3, P3R, P3D, P3P2 (Hasil Persilangan)
c. Pupuk an organic meliputi: Petro organik, ZA/Urea, KCl, SP-36, Phonska
danInsektisida (Decis dan Marshal),
3.3 Metode Penelitian
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial dengan 13
genotipe kedelaisebagai perlakuan yang masing-masing terdiri atas 3 ulangan dengan 100
sampel per petak percobaan.
Model matematis Rancangan Acak Kelompok (RAK) menurut Sudjana dalam
Widowati (2006) adalah sebagai berikut:
Yij= µ +

i

+αj + €ij

dimana:
Yijk
: Respon atau nilai pengamatan dari genotipe ke-i dan blok ke-j
µ
: Nilai tengah umum
: Pengaruh genotipe ke-i
i
αj
: Pengaruhblokke-j
€ij
: Pengaruh galat percobaan dari genotipe ke-i dan blok ke-j
Dari hasil perhitungan tersebut, jika terdapat beda nyata maka diuji lanjut dengan DMRT
5%.
Nilai Duga Respon Seleksi
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Besaran nilai respon seleksi dapat ditentukan dengan rumus Singh dan Chauddary
(1979) (dalam Rubiyo, 2010) dengan menggunakan heritabilitas satu lokasi dalam satu
musim Syukur, (2012), sebagai berikut:
h2
R = I . h2(bs) . δp
i
= Intensitas Seleksi
h2
= Heritabilitas
2
σg
= Ragam Genotipe
σe2
= Ragam Lingkungan
r
= Ulangan
R
= Respon Seleksi
δp
= Simpangan Baku Fenotipe
Kemajuan Genetik
Besaran nilai duga Kemajuan Genetik dan kriteria nilai kemajuan genetik
berdasarkan Begun dan Sobhan (1991) dalam Hadiati dkk, (2003) adalah :
KG

R
= Respon Seleksi
Nilai Tengah = Rata-Rata Hasil Sampel
KG
= Kemajuan Genetik
Kriterian nilai kemajuan genetik :
Rendah
= KG < 7%
Sedang
= 7% ≤ KG ≥ 14%
Tinggi
= KG ≥ 14%
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen hasil yang digunakan sebagai parameter keberhasilan mencapai tujuan
pemuliaan antara lain umur awal berbunga (R1), tinggi tanaman, jumlah cabang primer,
umur panen, jumlah polong, berat 100 biji, hasil per tanaman, hasil per plot, dan hasil per
hektar. Setiap komponen hasil di uji menggunakan Sidik Ragam atau Analisis of Varians.
Pertumbuhan suatu tanaman akan selalu dipengaruhi oleh faktor dalam maupun
faktor luar dari tanaman itu sendiri. Faktor dalam dari tanaman itu adalah genetika dari
tanaman tersebut yang terekspresikan melalui pertumbuhan sehingga diperoleh hasil,
sedangkan faktor luarnya adalah adalah faktor lingkungan yang menyangkut iklim, suhu,
kelembaban, intensitas sinar matahari dan kesuburan tanah.
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Tabel 1 Rangkuman Sidik Ragam Sifat Agronomik
No.
Parameter
F Hitung
1. Umur awal berbunga
11.892 **
2. Tinggi tanaman
6.869 **
3. Jumlah cabang primer
2.319 *
4. Umur panen
9.478 **
5. Jumlah polong
5.937 **
6. Berat 100 biji
5.647 **
7. Hasil per tanaman
9.964 **
8. Produksi per plot
5.279 **
9. Hasil per hektar
5.279 **
(**) berbeda sangat nyata dibandingkan dengan F Tabel 1%
Tabel 1 menunjukkan hasil analisa sidik ragam dari semua sifat agronomik yang diamati
nilai F hitungnya berbeda sangat nyata dibandingkan dengan nilai F Tabel 1% dan hasil uji
lanjut DMRT disajikan pada Tabel 2.
Tabel .2 Hasil Uji DMRT Umur panen (R8), Hasil per plot (kg) dan Hasil per
Hektar (ton/ha) Genotipe Kedelai

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Umur Panen
Hasil Per Plot
Hasil Per Hektar
(R8)
(kg)
(ton/ha)
Genotipe
Rerata
Rerata
Rerata
Dering
81.673 cd
1.284 a
2.889 a
Rajabasa
82.396 d
1.030 abc
2.318 abc
Polije-2
80.152 abc
1.228 ab
2.763 ab
Polije-3
80.407 abcd
1.125 ab
2.531 ab
RD
81.290 bcd
0.985 bc
2.216 bc
P2D
79.552 abc
1.230 ab
2.768 ab
P2R
80.008 abc
1.035 abc
2.329 abc
P2P3
79.714 abc
1.237 ab
2.784 ab
P3R
79.795 abc
1.166 ab
2.622 ab
P3D
79.521 abc
1.188 ab
2.673 ab
P3P2
79.219 ab
1.201 ab
2.702 ab
Malabar
78.822 a
0.695 d
1.564 d
Ringgit
86.403 e
0.786 cd
1.768 cd
Angka yang yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan
No 1-2
: Tetua donor tahan karat daun
No 3-4 : Tetua produksi tinggi umur genjah
No 5-13
: Hasil persilangan yang terseleksi
No 12-13: Varietas pembanding
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Pertumbuhan tanaman yang diuji selama penelitian tidak optimal karena
terjadi kekeringan mulai awal pertumbuhan sampai pembentukan polong, walaupun sudah
diusahakan untuk memenuhi kebutuhan air dengan air irigasi tetapi tidak mencukupi.
Kondisi demikian juga menyebabkan jumlah populasi per plot tidak optimal.Hal ini
berakibat padahasil yang diperoleh lebih rendah dari hasil seleksi pada generasi
sebelumnya, baik pada genotipe hasil persilangan, tetua dan varietas pembanding.
Umur Panen Benih (R8)
Salah satu karakter yang digunakan untuk mengukur umur genjah suatu varietas
tanaman ialah umur panen. Umur panen kedelai yang genjah merupakan harapan petani dan
memiliki nilai ekonomis tinggi karena pertumbuhanya cepat sehingga mampu menyiasati
anomali iklim. Calon varietas kedelai yang diinginkan adalah calon varietas yang memiliki
umur panen lebih cepat (genjah). Umur panen dilakukan pengamatan secara intensif pada
tiap tanaman ditandai dengan polong berwarna coklat sebanyak 80% pada satu tanaman.
Pada Tabel 4.1 diketahui hasil uji sidik ragam parameter umur panen menunjukkan berbeda
sangat nyata dan dari hasil uji lanjut DMRT disajikan pada tabel .2 menunjukkan bahwa
P3P2 merupakan genotipe yang memiliki umur panen paling pendek dibandingkan dengan
genotipe lainnya yaitu 79.2 hst. Genotipe ini tidak berbeda nyata dengan genotipe P3D,
P2D, P2P3, P3R, P2R, dan varietas Malabar sebagai pembanding umur pendek. Suryati
dkk. (2006) dalam Haryati dan Rahadian (2012) menyatakan bahwa umur panen kedelai
dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu berumur pendek (umur panen < 85 hari), sedang
(umur panen 85-90 hari), dalam (umur panen > 90 hari). Berdasarkan pengelompokan
tersebut maka genotipe hasil persilangan yang diuji termasuk kedalam kelompok umur
pendek atau genjah.
Tiapgenotipeatauvarietasyang diujimemilikiumur tanamanyangberbeda, hal tersebut
diduga umur tanamanberhubungandenganfaktorgenetiktanaman dan keadaan lingkungan.
Genotipe atau varietas yang diuji memiliki umur panen yang lebih cepat diduga karena
umur berbunga kedelai lebih cepat. Menurut Putri dan Nilahayati (2015) bahwa umur
panen pada tanaman sangat erat hubungannya dengan umur berbunga sehingga dapat
diketahui berapa lama suatu varietas melakukan pengisian biji dan mencapai saat panen.
Tanaman kedelai yang memiliki umur berbunga cepat cenderung memiliki umur panen
yang cepat pula. Hal ini senada dengan Damayanti et al (2001) dalam Candrasari, dkk.
(2012) menyatakan bahwa umur berbunga menentukan hasil, apabila semakin cepat umur
berbunga maka umur panen akan semakin cepat atau sebaliknya. Hal tersebut diperkuat
oleh pendapat Umar (2008) dalam Kustera (2008), menyatakan bahwa umur 50% berbunga
berkorelasi positif dengan umur tanaman atau masa panen, artinya galur/varietas yang
mempunyai umur 50% berbunga lebih pendek, maka umur masak galur/varietas tersebut
juga lebih pendek, atau biasa disebut dengan berumur genjah.
Keadaan lingkungan sangat mempengaruhi fase masak panen suatu tanaman. Van
Dorenand Reicosky (1987) dalam Suhartina (2014) menyatakan bahwa pada fase
reproduktif terjadi penyerapan air terbanyak oleh tanaman kedelai (R1 hingga R6, atau dari
sejak timbul bunga pertama hingga polong mengisi penuh), bersamaan dengan tanaman
telah berkembang penuh. Maka dari itu pada fase umur panen (R8) tidak membutuhkan
banyak air. Kebutuhan air tanaman kedelai, dengan umur panen 80-90 hari berkisar antara
360-405 mm, setara dengan curah hujan 120-135 mm per bulan (Sumarno dan Ghozi dalam
Suhartina dkk, 2014).
Genotipe hasil persilangan yang diuji berpotensi berumur genjah. Umur tanaman
yang genjah akan lebih menguntungkan bagi petani untuk pergiliran tanaman dengan padi
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dan juga menghindari kekurangan air bagi tanaman selamapertumbuhannya. Hal ini sesuai
dengan pendapat Ismail dan Efendi (1985) dalam Putri dan Nilahayati (2015) bahwa petani
pada umumnya lebih sering menanam kedelai yang berumur pendek karena penggunaan
varietas yang berumur pendek akan menurunkan risiko kegagalan bila terjadi kekeringan.
Produksi Per Plot
Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa genotipe P2P3 memiliki hasil per plot
tertinggi dibandingkan dengan genotipe lainnya yaitu 1.23 kg. Genotipe ini tidak berbeda
nyata dengan genotipe P2D,P2P3, P3P2, P3D, P2R, RDtetua Polije-2, Polije-3, . Tetua
Polije-2 dan Polije-3 merupakan tetua yang digunakan sebagai pembanding tingkat
produksi genotipe hasil persilangan. Berdasarkan hasil per plot pada genotipe hasil
persilangan dibandingkan dengan tetua Polije-2 dan Polije-3, maka didapatkan hasil per
plot yang sama pada genotipe P2P3, P2D, P3P2, P3D.
Produksi per plot tergantung pada produksi per tanaman dan jumlah presentase
tanaman yang hidup dalam satu unit perlakuan, karena produksi per plot merupakan total
produksi pertanaman dalam satu unit perlakuan atau bedeng. Hal tersebut sesuai dengan
pendapat Astuti (2011) menyatakan bahwa tingginya produksi per petak terkoreksi sangat
dipengaruhi oleh jumlah tanaman yang tumbuh. Pentingnya mengetahui hasil panen per
petak adalah untuk mengetahui seberapa besar galur/varietas tersebut dapat menghasilkan
(Siregar, dkk. 1998 dalam Kustera, 2008). Dengan diketahuinya hasil panen per petak
maka dapat digunakan untuk memilih galur/varietas yang baik dan layak untuk
dibudidayakan. Menurut Febrianti (2014) varietas memegang peranan penting dalam
tanaman kedelai, karena untuk mendapatkan produktifitas yang tinggi sangat ditentukan
oleh sifat dari tanaman tersebut. Produksi suatu tanaman merupakan total dari proses
fotosintesis, penurunan asimilat akibat respirasi dan translokasi bahan kering kedalam hasil
tanaman. Peningkatan produksi berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan relatif
dan hasil bersih fotosintesis (Jumin, 1991 dalam Kustera, 2008).
Hasil Per Hektar
Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa genotipe P2P3 memiliki hasil per hektar
tertinggi dibandingkan dengan genotipe lainnya yaitu 2.78 ton per hektar. Genotipe ini
tidak berbeda nyata dengan genotipe P2D, P3P2, P3D, tetua Polije-2, Polije-3, dan berbeda
tidak nyata dengan genotipe P2R dan RD yang memiliki nilai hasil per hektar yaitu 2.32
ton per hektar dan 2.21 ton per hektar. Tetua Polije-2 dan Polije-3 memiliki hasil per hektar
yaitu 2.53 ton per hektar dan 2.76 ton per hektar. Kedua tetua ini digunakan sebagai
pembanding tingkat produksi terhadap genotipe hasil persilangan.
Berdasarkan hasil per hektar pada genotipe hasil persilangan dibandingkan dengan
tetua Polije-2 dan Polije-3 maka didapatkan hasil per hektar yang sama pada genotipe
P2P3, P2D, P3P2, P3D, P3R. Jika diasumsikan tanaman hidup semua dalam 1 unit
perlakuan (100 tanaman per perlakuan) dengan hasil pertanaman rata-rata 16 gram, maka
didapatkan potensi hasil sebesar 1600 gram per plot dan 4 ton per hektar. Pada deskripsi
sementara tetua Polije-2 dan Polije-3 memiliki potensi hasil sejumlah 4.73 ton/ha dan 4.17
ton/ha. Potensi hasil biji di lapangan masih dipengaruhi oleh interaksi antara faktor genetik
varietas dengan pengelolaan kondisi lingkungan tumbuh (Zaini, 2011). Bila pengelolaan
lingkungan tumbuh tidak dilakukan dengan baik, potensi daya hasil biji yang tinggi dari
varietas unggul tersebut tidak dapat tercapai.
Hasil per hektar sangat tergantung dari hasil pertanaman dan jumlah populasi
tanaman dalam satu unit perlakuan atau plot. Rendahnya hasil per plot pada genotipe hasil
persilangan dan tetua pembanding disebabkankondisi lingkungan yang tidak
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menguntungkan selama fase pertumbuhan yang berakibat menurunnya jumlah polong per
tanaman serta ukuran biji. Diduga hal ini terjadi karena terbatasnya air yang diterima
tanaman pada fase awal tanam dan vegetatif. Irwan (2006) menyatakan bahwa kondisi
kekeringan menjadi sangat kritis pada saat tanaman kedelai berada pada stadia
perkecambahan dan pembentukan polong (Irwan, 2006). Kebutuhan air semakin meningkat
seiring dengan bertambahnya umur tanaman. Kebutuhan air paling tinggi terjadi pada saat
masa berbunga dan pengisian polong. Untuk mencegah terjadinya kekeringan pada
tanaman kedelaikhususnya pada stadia perkecambahan, berbunga dan pembentukan polong,
dilakukan dengan waktu tanam yang tepat, yaitu saat kelembaban tanah sudah memadai
(Irwan, 2006).
Kemampuan genotipe tanaman dalam beradaptasi dengan lingkungan mampu
merespon dengan baik sehingga hasil produksinya tinggi. Simatupang (1997) dalam
Nulhakim dan Hatta (2008), menyatakan bahwa tingginya produksi suatu varietas
dikarenakan varietas tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga meskipun
genetik tanaman baik namun jika tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat
tumbuhnya maka hasil produksi tanaman kurang optimal dengan demikian produksi
tanaman menjadi relatif rendah. Varietas yang mampu beradaptasi lebih cepat dengan
lingkungannya cenderung memiliki respons yang lebih baik terhadap pertumbuhan dan
hasil dibandingkan dengan varietas yang lambat beradaptasi, walaupun secara genotipe
memiliki kemampuan tumbuh yang sama (Dewi dan Jumini, 2012).
Tabel 3 Heritabilitas, Nilai Respon Seleksi dan Kemajuan Genetik sifat Umur
Panen, Hasil per Plot dan Hasil Per Hektar
Umur Panen
i
h2 (%)
σp
R
KG (%)

2.06

Hasil Per
Plot
2.06

Hasil Per
Hektar
2.06

55.45
0.09
0.11
9.76

55.45
0.22
0.25
9.76

76.43
1.8
2.84
3.4
i = Intensitas seleksi 5%
h2 = Heritabilitas
σp= Simpangan baku fenotip
R = Respon seleksi
KG = Kemajuan Genetik

Berdasarkan Tabel 3 didapatkan nilai kemajuan seleksi pada parameter umur panen
yaitu 2.84, nilai heritabilitas 76.43 %. Nilai heritabilitas tinggi menunjukkan bahwa
karakter tersebut lebih banyak dikendalikan oleh faktor genetik daripada faktor lingkungan
dan kemajuan genetik umur panen yaitu 3.4%. Nilai kemajuan genetik karakter umur panen
sebesar 3.4% termasuk dalam kategori kemajuan genetik rendah, hal ini menunjukkan
bahwa seleksi karakter umur pendek efektif.Nilai kemajuan genetik yang rendah tidak
selalu diikuti nilai heritabilitas yang rendah, namun sebagian dapat dipengaruhi oleh gen
bukan aditif. Gen bukan aditif ini tidak dapat diwariskan pada generasi berikutnya karena
sifatnya hanya sementara.
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Nilai respon seleksi pada produksi per plot yaitu 0.09 dengan kemajuan genetik hasil
plot yaitu 9.76%.Nilai kemajuan genetik karakter hasil per plot 9.76% termasuk dalam
kriteria sedang. Dengan nilai heritabilitas yang tinggi diketahui karakter produksi per plot
ini lebih dikendalikan genetik. Hal ini menunjukkan bahwa seleksi yang dilakukan cukup
efektif untuk mendapatkan karakter hasil per plot yang tinggi.
Nilai kemajuan genetik genotipe F5 hasil persilangan pada karakter hasil per hektar
dengan taraf intensitas seleksi 5% menunjukkan kemajuan genetik yang sedang. Nilai
respon seleksi pada produksi perhektar tanaman kedelai sebesar 0.25, nilai heritabilitas
sebesar 55.45% dengan kemajuan genetik hasil per hektar yaitu 9.76%. Kemajuan genetik
ini dipengaruhi oleh koefisien keragaman genetik dan heritabilitas, dengan demikian seleksi
dipertimbangkan dengan memilih karakter dengan nilai heritabilitas dan kemajuan genetik
yang tinggi (Barmawi et al., 2013 dalam Daksa dkk, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa
seleksi yang dilakukan cukup efektif untuk mendapatkan karakter produksi per hektar yang
tinggi.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai
berikut.
1. Nilai kemajuan genetic (KG) untuk umur panen sebesar 3.34 %, hasil per hektar
9.76 % dengan katagori rendah dan sedang.
2. Genotipe terseleksi yang mempunyai potensi hasil tinggi dan umur pendek adalah
genotipe P3D (2.67 ton/ha), P2D (2.76 ton/ha), P3R (2.6 ton/ha), P3P2 (2.70
ton/ha), P2P3 (2.78 ton/ha).
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TANGGAPAN AGRONOMIS KULTIVAR KEDELAI TERHADAP INOKULASI
Rhizobium japonicum DI LAHAN PASIR PANTAI
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ABSTRAK
Inokulasi Rhizobium pada tanaman kedelai merupakan salah satu alternatif untuk
memenuhi kebutuhan nitrogen melalui kemampuan bintil akar dalam memfiksasi nitrogen.
Penelitian tentang inokulasi Rhizobium japonicum pada kultivar kedelai di lahan pasir
pantai telah dilaksanakan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tanggapan agronomis
sepuluh kultivar kedelai terhadap inokulasi Rhizobium japonicum di lahan pasir pantai.
Penelitian dilaksanakan di pesisir pantai Parangkusumo, Desa Parangtritis, Kecamatan
Kretek, Bantul DIY.Penelitian terdiri atas dua faktor yang disusun dalam Rancangan Acak
Lengkap (RAL) dengan tiga ulangan. Faktor pertama adalah inokulasi Rhizobium
japonicum, terdiri atas 2 aras yaitu tanpa inokulasi dan diinokulasi Rhizobium
japonicum.Faktor kedua adalah kultivar kedelai, terdiri atas 10 kultivar yaitu Grobogan,
Burangrang, Argomulyo, Anjasmara, Dena 1, Gema, Kaba, Wilis, Sinabung, Gepak
Kuning. Variabel yang diamati meliputi luas daun, jumlah bintil akar, bobot kering bintil
akar, bobot kering akar, serapan N tajuk, bobot segar dan bobot kering tanaman serta
indeks panen. Data yang diperoleh dianalisis dengan analysis of variance pada jenjang
nyata 5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada kesesuaian antara kultivar kedelai dengan
inokulasi Rhizobium japonicum. Hal ini ditunjukkan oleh adanya interaksi antara kultivar
kedelai dengan inokulasi Rhizobium japonicum. Interaksi tersebut ditemukan pada variabel
pertumbuhan, luas daun, panjang akar, bobot kering akar, bobot segar dan kering tanaman.
Kultivar kedelai yang diteliti memberikan tanggapan agronomis yang berbeda-beda
terhadap inokulasi Rhizobium japonicum.
_____________________
Kata kunci: inokulasi Rhizobium japonicum, lahan pasir pantai, Kultivar Kedelai.
ABSTRACT
Rhizobium inoculation in soybean crop has been one of alternatives to supply nitrogen
need through the capacityof root nodules in nitrogen fixation.The study aimed to determine
the agronomic responses of several soybean cultivars onRhizobium japonicum inoculation
in the coastal land. The Research conducted at Parangkusumo coastal, Parangtritis
Subdistrict, Kretek, Bantul DIY.The study consisted of two factors which are arranged in a
completely randomized design (CRD) with three replications. The first factor is the
inoculation of Rhizobium japonicum, consists of two levels, namely, non-inoculated and
inoculated Rhizobium japonicum. The second factor is the soybean cultivars, consists of 10
cultivars that Grobogan, Burangrang, Argomulyo, Anjasmara, Dena 1, Gema, Kaba, Wilis,
Sinabung, Gepak Yellow. The observed variable were the leaf area, number of nodules,
nodule dry weight, root dry weight, N canopy, fresh weight, dry plants Results of the study
were analyzed using analysis of variance on the significant level of 5%. Results of this
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research indicated thatsoybean cultivars provided different responses on Rhizobium
japonicum inoculation. This is shown by the interaction between soybean cultivars with
Rhizobium japonicuminoculation. Such interactions found in plant growth variables: plant
height, leaf area, root length, root dry weight, fresh weight and dry plants.
Keywords: Rhizobium japonicum inoculation, the coastal marine, Soybean cultivars.
LATAR BELAKANG
Kedelai merupakan tanaman pangan sumber protein nabati dengan harga terjangkau
dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan akan kedelai
Indonesia masih mengimpor dari luar negeri. Kekurangan pasokan kedelai tahun 2016
sampai dengan 2019 masing-masing sebesar 1,61 juta ton, 1,83 juta ton, 1,93 juta ton dan
1,93 juta ton (Riniarsi, 2015). Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan
produksi kedelai dalam negeri melalui perbaikan budidaya dan perluasan areal tanam.
Pupuk nitrogen buatan yang menggunakan gas alam sebagai bahan dasar mempunyai
keterbatasan karena gas alam tidak dapat diperbarui sehingga perlu teknologi penambatan
nitrogen secara hayati melalui inokulasi Rhizobium untuk mengefisienkan pemupukan
nitrogen (Basri, 2011).
Kurang lebih 139 juta ton N per tahun diikat oleh mikroorganisme, sehingga
kemungkinan besar N dapat dipenuhi melalui rekayasa dan pemanfaatan mikroorganisme
yang bersimbiosis dengan tanaman. Simbiosis kedelai-mycorrhiza dan kedelai-rhizobium
diketahui dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, pembentukan bintil akar dan
akumulasi biomassa sehingga menguntungkan petani karena dapat menekan kebutuhan
pupuk N dan P (Babajide et al., 2008). Selain bermanfaat bagi tanaman inang, penyematan
nitrogen juga bermanfaat bagi tanaman lain yang tumbuh bersama atau sesudahnya. Bagi
tanaman lain keuntungan terjadi akibat perembesan N dari akar dan N tersedia setelah
terjadi dekomposisi tanaman inang.
Ada beberapa bakteri yang dapat memfiksasi N2, tetapi dalam pertanian, Rhizobium
merupakan bakteri yang paling penting dalam fiksasi nitrogen (Thomas et al., 1997).
Rhizobia penyebab terbentuknya bintil akar pada akar tanaman legum. Tanpa tanaman
legum rhizobia tidak dapat memfiksasi nitrogen, sebaliknya tanpa rhizobia tanaman legum
juga tidak dapat memfiksasi nitrogen. Nitrogen difiksasi di bintil akar dan hanya terjadi jika
ada hubungan simbiotik antara bakteri dengan tanaman legum.
Kedelai merupakan tanaman legum yang mempunyai kemampuan untuk bersimbiosis
dengan bakteri Rhizobium untuk menambat nitrogen bebas dari udara. Penggunaan
inokulan rhizobium sebagai pupuk hayati merupakan salah satu upaya untuk dapat
meningkatkan produktivitas kedelai (Soepardi, 1983). Keuntungan penggunaan inokulan
Rhizobium adalah nitrogen yang tertambat sebagian tetap berada dalam akar dan bintil akar
yang terlepas di dalam tanah sehingga nitrogen tersebut dapat dimanfaatkan oleh jasad lain
dan berakhir dalam bentuk ammonium dan nitrat.
Fiksasi N2 terjadi karena adanya hubungan simbiosis antara tanaman tingkat tinggi
dengan bakteri prokariotik diazotrop yaitu bakteri yang dapat menambat molekul gas
nitrogen yang ada dalam udara (Mac Dicken, 1994). Organisme diazotrop ini menghasilkan
enzim nitrogenase yang berperanan sebagai katalisator dalam peruraian gas nitrogen dan
mereduksi menjadi NH3+.
Peningkatan produktivitas kedelai selain dengan perbaikan teknologi budidayanya
juga dapat dilakukan dengan Perluasan areal tanam. Perluasan areal tanam ini dapat
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dilakukan dengan memanfaatkan lahan-lahan marginal. Lahan marginal yang dapat
dimanfaatkan untuk peningkatan produkasi kedelai salah satunya adalah lahan pasir pantai.
Lahan Pasir pantai merupakan lahan marginal yang memiliki produktivitas cukup rendah
(Kertonegoro, 2011).
BAHAN DAN METODE
Waktu dan tempat penelitian
Penelitian tentang tanggapan agronomis kultivar kedelai terhadap inokulasi
rhizobium japonicum di lahan pasir pantai dilakukan pada bulan Maret sampai dengan
bulan Juni 2016. Penelitian dilakukan di lahan pasir pantai Parangkusumo, Kecamatan
Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada pada ketinggian
tempat 15 mdpl.
Bahan dan alat
Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah benih kedelai varietas
Grobogan, Burangrang, Argomulyo, Anjasmara, Dena 1, Gema, Kaba, Wilis, Sinabung,
dan Gepak kuning, Rhizobium japonicum, pupuk kandang sapi, pupuk Urea, pupuk TSP,
pupuk KCL, Polybag 40cmx 45 cm. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah
cangkul, sabit, ember, gembor, alat tulis, oven, timbangan digital, meteran dan alat
semprot.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian faktorial yang terdiri atas dua faktor dan
disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (Completely Randomized Design) dalam tiga
ulangan. Faktor I adalah inokulasi Rhizobium, terdiri atas dua aras yaitu tanpa inokulasi
dan diinokulasi Rhizobium. Faktor II adalah kultivar kedelai yaitu: Grobogan, Burangrang,
Argomulyo, Anjasmara, Dena1, Gema, Kaba,Wilis, Sinabung, Gepak kuning. Sehingga
diperoleh 60 petak perlakuan. Variabel yang diamati adalah: luas daun, jumlah bintil akar,
bobot kering bintil akar (gram), berat kering akar, serapan N tajuk (%), bobot segar
tanaman (gram), bobot kering tanaman (gram), dan indeks panen.
Analisis Data
Data hasil penelitian dianalisis dengan Sidik Ragam (Analysis of variance) pada
jenjang nyata 5%. Untuk mengetahui beda nyata antar perlakuan dilakukan melalui uji
DMRT (Duncan Multiple Range Test). Analisis data menggunakan program SAS.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penampilan pertumbuhan kultivar kedelai yang ditanam pada lahan pasir pantai
dengan pemberian Rhizobium japonicum cukup beragam tetapi secara umum menunjukkan
pertumbuhan yang baik dan normal. keadaan ini disebabkan karakteristik dari masingmasing kultivar dan interaksinya terhadap pemberian inokulasi rhizobium yang berbeda.
Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan adanya interaksi antara kultivar
kedelai dengan inokulasi Rhizobium japonicum. Interaksi tersebut ditemukan pada variabel
pertumbuhan, luas daun, panjang akar, bobot kering akar, bobot segar dan kering tanaman.
Kultivar kedelai yang diteliti memberikan tanggapan agronomis yang berbeda-beda
terhadap inokulasi Rhizobium japonicum.
Keefektifan Rhizobium japonicum
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Tabel 1. Pengaruh Inokulasi Rhizobium Japonicum Pada Kultivar Kedelai
Terhadap Panjang Akar, Bobot Kering Akar, Jumlah Bintil Akar dan
Berat Kering Bintil Akar
Parameter
Perlakuan
Panjang
Bobot kering
Jumlah bintil akar Bobot kering bintil
akar
akar
akar
Tanpa
Inokulasi
Grobogan
32.53ab
1.74abcd
0.00b
0.00c
Burangrang
0.00e
0.00e
0.00b
0.00c
Argomulyo
31.53abc
1.57abcd
1.40b
0.02c
Ajasmara
21.87e
0.91d
0.40b
0.00c
Dena 1
28.00abc
0.93d
0.40b
0.00c
Gema
32.87a
1.24cd
0.47b
0.01c
Kaba
28.67abc
2.24ab
0.00b
0.00c
Wilis
22.40ed
0.99d
0.00b
0.00c
Sinabung
22.73ed
0.01d
0.00b
0.00c
Gepak kuning
27.80abc
1.72abcd
0.00b
0.00c
Inokulasi
Grobogan
28.87abc
2.39a
26.00a
0.32b
Burangrang
23.80cde
1.64abcd
12.80b
0.15bc
Argomulyo
29.93abc
2.16abc
1.60b
0.03c
Ajasmara
26.60abc
1.76abcd
35.87a
0.61a
Dena 1
24.73bcd
1.22d
7.47b
0.07c
Gema
29.00abc
0.84d
7.80b
0.18bc
Kaba
23.73cde
1.39bcd
7.33b
0.13bc
Wilis
28.00abc
1.76abcd
4.47b
0.09c
Sinabung
23.47ed
1.46abcd
4.07b
0.04c
Gepak kuning
25.27abc
1.50abcd
5.93b
0.09c
(+)
(+)
(+)
(+)
Keterangan : Angka rerata yang diikuti huruf yang sama dalam kolom menunjukan tidak
berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada jenjang 5%, + Ada Interaksi
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi interaksi antara kultivar kedelai
dengan inokulasi Rhizobium japonicum pada panjang akar, bobot kering akar, jumlah bintil
akar dan bobot kering bintil akar (Tabel 1). Hal ini karena inokulasi Rhizobium japonicum
dapat menambah ketersediaan unsur nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman. Nitrogen
sangat diperlukan tanaman dalam pembentukan asam amino yang penting dalam dalam
sintesa protein untuk menyusun protoplasma sel selama pertumbuhan diantaranya adalah
pertumbuhan akar (Anas dan Ningsih, 2004).
Terjadinya simbiosis antara Rhizobium japonicum dengan kultivar kedelai yang
diinokulasi ditandai dengan meningkatnya jumlah bintil akar yang diamati. Jumlah bintil
akar pada tanaman yang diberi perlakuan Rhizobium japonicum lebih banyak dibandingkan
dengan perlakuan tanpa inokulasi Rhizobium japonicum (Tabel 1). Kultivar yang diamati
memberikan respon positif terhadap inokulasi Rhizobium japonicum dengan menunjukkan
adanya aktifitas pembentukan bintil akar. Peningkatan jumlah bintil akar ini akan diikuti
dengan peningkatan bobot kering bintil akar. Bintil
akar
yang
terbentuk
juga
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menggambarkan hasil aktivitas fiksasi nitrogen yang dihasilkan tanaman. Hal ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan Jumrawati (2008) bahwa inikulasi pada biji atau tanah
dapat membentuk populasi galur Rhizobium cukup efektif sehingga terjadi kolonisasi dan
infeksi pada daerah perakaran. Inokulasi rhizobium japonicum menjadikan bintil akar
menjadi lebih besar dan lebih efektif dalam fiksasi nitrogen sehingga menghasilkan bintil
akar lebih banyak dan ukurannya lebih besar disbanding dengan perlakuan yang lain.
Pertumbuhan dan hasil tanaman
Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi interaksi antara kultivar kedelai dengan
inokulasi Rhizobium japonicum terhadap luas daun, bobot segar dan bobot kering tanaman
(Tabel 2). Kultivar kedelai yang diberi inokulasi Rhizobium japonicum memberikan
pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Hal ini disebabkan inokulasi rhizobium japonicum
sebagai pupuk hayati pada lahan pasir pantai dapat meningkatkan kandungan dan serapan
hara oleh akar tanaman. Yutono (1985) menyatakan bahwa rhizobium japonicum dapat
menambat nitrogen udara melalui simbiosis dengan tanaman sekitar 40%-70% dari seluruh
nitrogen yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman kedelai.
Tabel 2. Pengaruh inokulasi Rhizobium japonicum pada kultivar kedelai terhadap luas
daun, serapan N tajuk, bobot segar tanaman, bobot kering tanaman dan indeks panen
Perlakuan
Tanpa Inokulasi
Grobogan
Burangrang
Argomulyo
Ajasmara
Dena 1
Gema
Kaba
Wilis
Sinabung
Gepak kuning
Inokulasi
Grobogan
Burangrang
Argomulyo
Ajasmara
Dena 1
Gema
Kaba
Wilis
Sinabung
Gepak kuning

Luas daun
11.66d
3.70e
16.34ab
14.99abc
14.18bcd
17.15ab
17.56a
14.91abc
15.16abc
15.50abc

Bobot segar tanaman Bobot kering tanaman
12.54e
1.22f
12.88e
12.82e
14.70de
17.63cde
12.81e
12.46e
12.91e
14.21de

7.70ab
0.91c
8.60ab
8.75ab
8.76ab
10.07ab
8.23ab
7.08ab
8.39ab
8.86ab

12.60cd
20.07bcd
12.28a
15.22abc
17.47cde
10.15ab
17.78a
13.49e
7.55ab
15.53abc
16.45de
8.95ab
15.82abc
13.85de
8.14ab
15.89ab
14.60de
7.42ab
15.95ab
14,21de
6.53ab
15.17abc
26.18a
6.76ab
15.74abc
24.20ab
6.80ab
15.95ab
22.40abc
5,39bc
(+)
(+)
(+)
Keterangan : Angka rerata yang diikuti huruf yang sama dalam kolom menunjukan tidak
berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada jenjang 5%( + ) : Ada Interaksi
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Tabel 3. Pengaruh inokulasi Rhizobium japonicum pada kultivar kedelai terhadap serapan
N tajuk dan indeks panen
Perlakuan
Grobogan
Burangrang
Argomulyo
Ajasmara
Dena 1
Gema
Kaba
Wilis
Sinabung
Gepak kuning
Rhizobium
Tanpa inokulasi
Inokulasi

Serapan N tajuk
1.77abcd
2.22ab
1.93abcd
2.28a
1.73bcd
2.01abc
1.63cd
2.14abc
2abc
1.49d

Indeks panen
0.13abcd
0.04d
0.12abcd
0.08cd
0.11bcd
0.18ab
0.18ab
0.13abcd
0.14abc
0.20a

1.85p
0.10q
1.99p
0.16p
(-)
(-)
Keterangan : Angka rerata yang diikuti huruf yang sama dalam kolom
menunjukan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada jenjang
5%,( + ) : Ada Interaksi

Tabel 3 menunjukkan bahwa perlakuan kultivar kedelai berpengaruh nyata
terhadap serapan N tajuk dan tidak terjadi interaksi antara kultivar dan perlakuan rhizobium
japonicum. Hasil fiksasi nitrogen hanya digunakan untuk pembentukan tajuk tanaman pada
fase vegetatif.
Kultivar kedelai yang memberikan respon positif terhadap inokulasi Rhizobium
japonicum secara signifikan adalah varietas burangrang. Pada fase pertumbuhan generatif
awal kultivar burangrang yang tidak diinokulasi rhizobium japonicum tidak menunjukkan
adanya perkembangan. Pertumbuhan tanamannya kerdil dan akhirnya mati. Sebaliknya
pada kultivar Burangrang yang diinokulasi dengan Rhizobium japonicum mampu tumbuh
dan berkembang hingga panen.
Hal ini menunjukkan bahwa kultivar burangrang tanpa inokulasi Rhizobium
japonicum tidak mampu melakukan penyerapan nitrogen untuk pertumbuhan sehingga
kultivar ini tidak dapat tumbuh dengan baik di lahan pasir pantai. Kultivar yang cocok
untuk dibudidayakan di lahan pasir pantai berdasarkan hasil penelitian ini adalah kultivar
Gepak kuning, kaba dan gema karena kultivar-kultivar tersebut memberikan indeks panen
yang tinggi disbanding dengan kultivar yang lain.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa inokulasi Rhizobium japonicum dapat
meningkatkan pembentukan bintil akar sehingga fiksasi nitrogen yang dilakukan semakin
meningkat. Pemberian Rhizobium japonicum selain mampu meningkatkan jumlah bintil
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akar juga berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan panjang akar,bobot kering
akar dan bobot kering bintil akar. Kultivar kedelai juga memberikan respon yang positif
terhadap inokulasi Rhizobium yang ditunjukkan melalui pertumbuhan dan peningkatan
hasil jika dibandingkan dengan kultivar tanpa inokulasi Rhizobium japonicum dan terlihat
sangat signifikan pada kultivar Burangrang.
Saran
Lahan pasir pantai merupakan lahan yang miskin unsur hara sehingga untuk
melakukan budidaya tanaman kedelai di lahan pasir pantai perlu penambahan pupuk
organic yang lebih banyak, selain itu perlu penelitian lebih lanjut mengenai aktifitas
nitrogenise untuk melihat keberhasilan fiksasi nitrogen pada kultivar kedelai.
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APLIKASI PUPUK AN-ORGANIK TUNGGAL TERHADAP HASIL DAN
PERTUMBUHAN TANAMAN JAGUNG (Zea mays, L.) VARIETAS HIBRIDA
BONANZA
(APLICATION OF INORGANIC FERTILIZER TO PRODUCT AND GROWTH
COMPONENT OF CORN (Zea mays, L.)
Ridha Hudaya, Ade Setiawan, Reza Septianugraha
Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian Universitas
Padjadjaran
Jl. Raya Bandung-Jatinangor Km 21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang
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ABSTRAK
Jagung merupakan bahan pangan alternative yang kini banyak dikembangkan untuk
mendukung Program Ketahanan Pangan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Survey
Sosial Ekonomi Nasional, Jagung memiliki permintaan yang besar, permintaan akan jagung
yang paling besar adalah jagung basah berkulit dan jagung pipilan. Pengaplikasian pupuk
dilakukan diharapkan dapat meningkatkan hasil tanaman jagung dengan efektif.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Rancangan yang digunakan adalah
Rancangan Acak Kelompok (RAK), yang terdiri dari 5 perlakuan dosis pupuk An-organik
Tunggal serta 1 perlakuan pupuk rekomendasi dan 1 sebagai control untuk tanaman jagung
sebagai pembanding. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali ulangan sehingga
total plot percobaan berjumlah 21 polibeg.
Hasil penelitian menunjukan bahwa aplikasi pupuk An-organik Tunggal ¾ dosis anjuran
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun dan komponen hasil tanaman
jagung, namun tidak berbeda nyata terhadap diameter batang.
KatakKunci: Hara makro, jagung manis, pupuk anorganik,
ABSTRACT
Corn is a food alternative that is now being developed to support the Food Security
Program. Based on data released by the National Social and Economic Survey, Corn has a
huge demand, the demand for corn is greatest wet corn crusted and corn. Application of
fertilizer is done expected to increase crop yields of corn effectively.
This study used an experimental method. The design used was a randomized block design
(RAK), which consists of 5 treatments An organic fertilizers Single and 1 treatment and 1
as a fertilizer recommendation for maize as a control for comparison. Each treatment was
repeated 3 times repetition so that the total experimental plots totaling 21 polybag.
The results showed that the application of organic fertilizers An Single with ¾ standard
dose-significant effect on plant height, leaf number and yield components of maize, but not
significantly different to the diameter of the rod.
Keyword

: Inorganik fertilizer, macro nutriens, sweet corn
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LATAR BELAKANG
Jagung-sweet corn (Zea mays L.) merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang
terpenting. Tanaman ini menjadi sumber karbohidrat utama di Amerika Tengah dan
Selatan, selain itu di Amerika Serikat, jagung merupakan sumber pangan alternative.
Penduduk di beberapa daerah di Indonesia (misalnya di Madura dan Nusa Tenggara)
menggunakan jagung sebagai pangan pokok. Selain menjadi sumber karbohidrat, jagung
juga ditanam sebagai pakan ternak, diambil minyaknya, menjadi bahan pembuatan tepung,
dan bahan baku industri.
Indonesia pada tahun 2009 mampu memproduksi jagung sebesar 17.629.748 ton.
Pada tahun 2010 Indonesia mengalami peningkatan produksi menjadi sebesar 18.327.636
ton. Tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 17.643.250 ton hingga tahun 2012
mengalami peningkatan kembali mencapai 19.387.022 ton. Namun untuk tahun 2013
Indonesia mengalami penurunan produksi hingga mencapai angka 18.510.435 ton.
Fluktuasi produktivitas jagung di Indonesia disebabkan oleh banyak hal, seperti
faktor internal dan juga faktor eksternal. Kesuburan tanah merupakan factor yang paling
berpengaruh terhadap produktivitas suatu tanaman. Kesuburan tanah adalah suatu keadaan
tanah dimana tata air, udara, dan unsure hara dalam keadaan cukup, seimbang dan tersedia
sesuai dengan kebutuhan tanaman. Usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki
kesuburan tanah dalam meningkatkan produktivitas tanaman adalah suplai unsur hara
melalui pemupukan. Pemupukan sangat berperan penting dalam meningkatkan produksi
tanaman, terlebih lagi dengan banyaknya penggunaan varietas unggul yang mempunyai
respon yang tinggi terhadap pemupukan.
Pengembangan budidaya jagung di Indonesia akan terus berkelanjutan, jika para
petani bisa lebih bijaksana dalam memelihara kesuburan tanah dengan menggunakan bahan
organik dan anorganik sebagai bahan pemupukan untuk tanaman jagung. Pemberian pupuk
anorganik sangat dibutuhkan oleh tanaman jagung menurut Koswara Saragih., et al., (1983)
menjelaskan bahwa tanaman jagung mengambil N sepanjang hidupnya. Nitrogen diserap
tanaman selama masa pertumbuhan sampai pematangan biji, sehingga tanaman ini
menghendaki tersedianya N secara terus menerus pada semua stadia pertumbuhan sampai
pembentukan biji. Pemberian pupuk yang tepat selama pertumbuhan tanaman jagung dapat
meningkatkan hasil jagung. Menurut Nurdin., et al., (2008) mengemukakan bahwa
persentase kontribusi pupuk N berpengaruh secara nyata terhadap umur berbunga betina
dan pupuk P berpengaruh secara nyata terhadap tinggi tanaman dan berat 100 butir jagung
tetapi tidak berpengaruh secara nyata terhadap persentase tinggi tongkol terhadap tinggi
tanaman dan berat jerami kering jemur.
Saat ini telah ditemukan berbagai jenis formula pupuk baru hasil rekayasa teknologi
yang persyaratan mutu dan pengujian efektivitasnya belum dibuktikan, salah satunya
formula pupuk An-organik Hara Makro yang memiliki kandungan unsur hara makro
nitrogen sebesar 26,26% dan kandungan logam berat dibawah ambang batas yang di
syaratkan sepagai pupuk An-organik. Berdasarkan uraian di atas, maka pengujian
efektivitas Pupuk An-organik Hara Makro terhadap tanaman Jagung akan memberikan
manfaat dalam meningkatkan efektivitas pupuk anorganik yang selama ini dianjurkan,
sehingga dapat meningkatkan hasil tanaman Jagung yang lebih tinggi.
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BAHAN DAN METODE
Pengujian ini dilakukan di Kebun Percobaan Ciparanje, Fakultas Pertanian
Universitas Padjadjaran, Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Waktu
pelaksanaan percobaan ini adalah pada bulan April 2016 sampai dengan September 2016.
Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah :1) polibeg volume 10 kg; 2) sekop
kecil; 3) timbangan analitik; 4) plang perlakuan; 5) kertas label; 6) penggaris, meteran dan
jangka sorong; 7) alat tulis; 8) emrat (sebagai alat penyiram); 9) peralatan di laboratorium,
serta bahan yang digunakan dalam pengujian ini adalah media tanam berupa tanah mineral
Inceptisols; 2)Benih jagung manis Hibrida Bonanza (Zea mays L.); 3) Pupuk Ano rganik
Hara Makro; 4)Pupuk Anorganik Tunggal Urea (45 % N), SP-36 (36 % P2O5), dan KCl (60
% K2O) ; 5) Insektisida: Decis25 EC, Antracol, dan Furadan.
Penelitian ini menggunakan Rancangan acak kelompok (RAK) yang terdiri dari 7
perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 21 petak percobaan, yaitu :
Tabel 1.Susunan Perlakuan Uji Efektivitas Pupuk Anorganik Hara Makro Terhadap
Tanaman Jagung manis Hibrida Bonanza

Perlakuan

Dosis
BUMI IJO
(kg)

Takaran Pupuk NPK
Standar per ha (kg)

A

Kontrol

0

Urea
0

SP-36
0

KCL
0

B

NPK Standar

0

300

150

50

C

Pupuk Anorganik dosis anjuran

525,50

0

150

50

D

Pupuk Anorganik 1/2 dosis anjuran

262,75

150

150

50

E

Pupuk Anorganik 3/4 dosis anjuran

394,12

75

150

50

F

Pupuk Anorganik 1 1/4 dosis anjuran

656,87

0

150

50

G

Pupuk Anorganik 1 1/2 dosis anjuran

788,25

0

150

50

Variabel yang diamati yaitu : Tinggi tanaman (cm), jumlah daun (helai), diameter
batang (cm) serta Komponen hasil meliputi bobot tongkol, diameter tongkol, panjang
tongkol dan bobot tongkol berkelobot. Analisis Data yang diperoleh akan dianalisis secara
statistik menggunakan Analisis of Varians (ANOVA). Apabila perlakuan berbeda nyata,
akan dilakukan uji lanjut menggunakan uji BNT 5 %.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi Tanaman
Hasil pengukuran tingi tanaman dilakukan pada 14, 21, 28, 35, 42 HST dan saat
Vegetatif Maksimum (49 HST) dapat dilihat pada Tabel 2. Semua perlakuan menunjukan
tidak ada pengaruh nyata pada tinggi tanaman hingga 35 HST dengan perlakuan E memiliki
rerata yang tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
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Tabel 2. Tinggi Tanaman Jagung Pada Umur 14, 12, 28, 35, 42 HST dan Saat Vegetatif
Maksimum (49 HST).
UMUR TANAMAN
PERLAKUAN
14
21
28
35
42
HST
HST
HST
HST
HST
49 HST
25.07
34.37
54.87
A= Kontrol
a
30.1 a a
a
95.6 a 139.6 a
35.77
39.93
60.44
101.8
148.37
B= NPK Standar
33.4 b bc
bc
bc
cd
c
C= Pupuk Anorganik dosis
32.87 34.1
38.1
58.6
98.5
144.9
anjuran
b
bc
ab
bc
bc
bc
D= Pupuk Anorganik ½ dosis
30.83 33.07
37.83
58.33
97.43
143.07
anjuran
b
ab
ab
ab
ab
ab
E= Pupuk Anorganik ¾ dosis
35.07
42.47
62.97
108.63 162.53
anjuran
b
38.1 c c
c
f
e
F= Pupuk Anorganik 1 ¼ dosis
34.34 37.47
41.33
61.83
105.17 156.17
anjuran
b
bc
bc
bc
e
d
G= Pupuk Anorganik 1 ½ dosis
34.17 35.94
40.27
60.77
103.8
152.47
anjuran
b
bc
bc
bc
de
d
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak memberikan perbedaan nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %.
Namun mulai pada 42 HST hingga 49 HST mulai menunjukan perbedaan yang
cukup nyata terutama pada perlakuan E dengan Pupuk Anorganik ¾ dosis anjuran yang
berpengaruh nyata pada tinggi tanaman dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal
tersebut disebabkan karena dengan bertambahnya umur tanaman, maka kebutuhan unsur
hara semakin besar dan keadaan tersebut tidak dapat dipenuh oleh tanah tempat tumbuhnya,
sehingga dengan pemberian unsur nitrogen (N) yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan
vegetatif tanaman dapat berpengaruh pada tinggi tanaman jagung, hal tersebut sejalan
dengan pendapat Safei, dkk (2014) bahwa unsur hara N diperlukan tanaman untuk
pertumbuhan vegetatif tanaman terutama batang, cabang dan daun.
Jumlah Daun
Pengaruh perlakuan kombinasi pupuk Anorganik Hara Makro terhadap jumlah daun
dapat dilihat pada Tabel 3.
Pada saat umur tanaman 14 HST dan 28 HST tidak menunjukan adanya perbedaan
pengaruh perlakuan terhadap jumlah daun. Hal tersebut dikarenakan tanaman jagung masih
dalam tahap awal pertumbuhan dan pertumbuhan daun tanaman tersebut didominasi oleh
karakter pertumbuhan daun tanaman jagung itu sendiri. Seperti dinyatakan oleh Safei, dkk
(2014) bahwa pertumbuhan tanaman selain ditentukan oleh factor pertumbuhan eksternal
dan juga oleh factor pertumbuhan dalam tanaman itu sendiri.
Pada umur 35 HST pengaruh kombinasi pupuk Anorganik Hara Makro mulai terlihat
terhadap jumlah daun tanaman jagung. Hal tersebut dikarenakan tanaman jagung dengan
pesat dan membutuhkan unsur hara terutama N, sehingga dengan pemberian pupuk
anorganik hara makro dapat meningkatkan persediaan unsur N secara langsung yang
berpengaruh terhadap pertumbuhan daun. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lakitan
(2011) bahwa unsur hara yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan dan
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perkembangan daun adalah unsur N, kadar unsur N yang banyak umumnya menghasilkan
daun yang lebih banyak dan lebih besar.
Tabel 3. Jumlah Daun Jagung 14, 21, 28, 35, 42 HST dan Saat Vegetatif Maksimum
(49HST)
UMUR TANAMAN
PERLAKUAN
14
HST 21 HST
28 HST
35 HST
42 HST
49 HST
A= Kontrol
4a
5.67 a
6.67 a
8.33 a
9a
9a
B= NPK Standar
5 bc
7 bc
8 bc
9.33 a
10 cd
10bc
C= Pupuk Anorganik dosis
anjuran
5c
7.33 bc
8.33 c
9.33 a
9.67 bc
9.67 bc
D= Pupuk Anorganik ½
4.34
dosis anjuran
ab
6.33 ab
7.33 ab
8.67 a
9.33 ab
9 ab
E= Pupuk Anorganik ¾
4.67
dosis anjuran
b
7.66 e
8.67 c
11.67 c
13 e
12.67 d
F=Pupuk Anorganik 1 ¼
dosis anjuran
5c
7.33 e
8 bc
10 b
10.67 d
11 c
G= Pupuk Anorganik 1 ½
dosis anjuran
5c
7.33 e
8.33 c
0.42 a
10.33 d
10.67 c
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak memberikan perbedaan nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %.
Diameter Batang
Pengaruh perlakuan kombinasi pupuk Anorganik hara makro terhadap diameter
batang diamati pada saat 14, 21, 28, 35, 42 MST dan saat vegetative maksimum (49MST).
Dari hasil percobaan terlihat bahwa pengaruh pupuk anorganik hara makro tidak berbeda
nyata antar perlakuan terhadap diameter batang.
Tabel 4.

Diameter Batang Jagung 14, 21, 28, 35, 42 MST dan Saat Vegetatif
Maksimum (49HST)
UMUR TANAMAN
PERLAKUAN
14 HST 21 HST 28 HST 35 HST 42 HST 49 HST
A= Kontrol
0.76 a
1.96 a
2.71 a
4.01 a
4.87 a
5.37 a
B= NPK Standar
0.89 a
2.09 a
2.87 b
4.16 b
5.02 b
5.52 b
C= Pupuk Anorganik
dosis anjuran
0.91 ab
2.11 a
2.86 b
4.17 b
5.03 b
5.55 bc
D= Pupuk Anorganik ½
dosis anjuran
0.9 b
2.10 a
2.85 ab
4.15 ab
5.01 ab
5.51 ab
E= Pupuk Anorganik ¾
dosis anjuran
0.99 b
2.25 b
3b
4.3 b
5.17 c
5.68 c
F= Pupuk Anorganik 1
¼ dosis anjuran
0.99 b
2.19 b
2.94 b
4.24 b
5.15 bc
5.67 c
G= Pupuk Anorganik 1
½ dosis anjuran
0.92 b
2.12 ab
2.87 b
4.18 b
5.11 b
5.62 c
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak memberikan perbedaan nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %.
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Dari data tersebut terlihat bahwa tanaman dengan perlakuan kontrol atau yang tidak
menggunakan pupuk anorganik hara makro menunjukan perkembangan diameter yang
relative lebih lambat dibandingkan dengan tanaman dengan perlakuan lainnya. Hal tersebut
dikarenakan pupuk terutama pada hal ini pupuk hara makro N dibutuhkan untuk
pertumbuhan tanaman terutama dalam merangsang pembentukan tinggi tanaman dan
pembesaran diameter batang.
Komponen Hasil
Komponen hasil yang diamati meliputi: bobot tongkol, diameter tongkol, panjang
tongkol dan bobot tongkolberkelobot. Hasil perhitungan statistik menunjukkan adanya
perbedaan pengaruh perlakuan terhadap komponen hasil tanaman jagung manis (Tabel 5).
Tabel 5. Bobot Tongkol, Diameter Tongkol, Panjang Tongkol dan Bobot Tongkol
Berkelobot
PARAMETER
PERLAKUAN
TONGKOL PANJANG DIAMETER BERKELOBOT
A= Kontrol
175 a
17 a
5.06 a
360 a
B= NPK Standar
282.67 b
18.5 b
5.24 bd
390 bc
C= Pupuk Anorganik dosis
anjuran
278.33 b
18.33 ab
5.24 ab
365 ab
D= Pupuk Anorganik ½
dosis anjuran
195.33 a
19.5 b
5.46 cd
393.67 cd
E= Pupuk Anorganik ¾
dosis anjuran
360 d
23 c
5.93 e
544.67 e
F= Pupuk Anorganik 1 ¼
dosis anjuran
321.66 c
20.33 b
5.67 d
468.67 d
G= Pupuk Anorganik 1 ½
dosis anjuran
320 c
20.5 b
5.51 d
443.67 d
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak memberikan perbedaan nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %.
Pengaruh perlakuan terhadap bobot tongkol, diameter tongkol, panjang tongkol dan
bobot tongkol berkelobot merupakan komponen hasil jagung yang berpengaruh terhadap
hasil secara keseluruhan. Bobot tongkol sangat erat kaitannya dengan diamater dan panjang
tongkol. Tongkol yang panjang dengan diameter yang besar, dan baris biji yang banyak
akan menghasilkan bobot tongkol yang besar, sehingga hasil tanaman jagung manis akan
meningkat sejalan dengan sifat tongkol tersebut.
Berdasarkan bobot tongkol, diameter tongkol, panjang tongkol dan bobot berkelobot,
perlakuan dengan menggunakan pupuk anorganik hara makro menunjukan hasil yang lebih
optimal dibandingkan dengan perlakuan yang tanpa menggunakan pupuk anorganik hara
makro. Perlakuan E dengan pupuk anorganik hara makro ¾ dosis anjuran menunjukan
hasil yang paling tinggi dan berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan lain. Sebagai
gambaran hasil tongkol segar kupasan akibat mesing-masing perlakuan dapat dilihat pada
Gambar 5.
Berdasarkan analisis statistik bobot tongkol per polybag dan konversi bobot hasil per
hektar tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan E (3/4 dosis anjuran) dibandingkan dengan
perlakuan lainnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan pupuk anorganik hara
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makro dapat meningkatkan hasil dengan nyata dibandingkan dengan perlakuan-perlakuan
lainnya.
Tabel 6. Bobot Tongkol Segar Per Polibag Dan Konversi Hasil Per Hektar
PARAMETER
BOBOT
TONGKOL
PERLAKUAN
PER
POLYBAG
(Ton)
A= Kontrol
175 a
7.350
7,35
B= NPK Standar
282,67 b
11.872
11,87
C= Pupuk Anorganik dosis anjuran
278,33 b
11.690
11,69
D= Pupuk Anorganik ½ dosis anjuran
195,33 a
8.204
8,20
E= Pupuk Anorganik ¾ dosis anjuran
360 d
15.120
15,12
F= Pupuk Anorganik 1 ¼ dosis anjuran
321,66 c
13.510
13,51
G= Pupuk Anorganik 1 ½ dosis anjuran
320 c
13.440
13,44
Keterangan : Perpolibag terdapat 1 tanaman jagung jarak tanam 60 cm x 40 cm, asumsi
tanaman jagung 1 ha adalah 42000 tanaman
BOBOT
TONGKOL
PER
POLYBAG

BOBOT
TONGKOL
PER HEKTAR
(kg)

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian efektivitas Pupuk Anprganik Hara Makro terhadap
tanaman jagung manis (Zea mays, L.) varietas Hibrida Bonanza dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Perlakuan Pupuk Anorganik “BUMI IJO” ¾ dosis anjuran berpengaruh nyata
terhadap parameter pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis (Zea mays, L.)
varietas Hibrida Bonanza .
2. Pemberian pupuk Anorganik hara makro meningkatkan hasil yang berbeda bila
dibandingkan terhadap tanaman kontrol. Peningkatan dosis Pupuk Anorganik hara
makro dosis anjuran, ½ dosis anjuran, ¾ dosis anjuran, 1 ¼ dosis anjuran dan 1 ½
dosis anjuran dapat meningkatkan hasil secara nyata, dan hasil tertinggi dicapai
pada perlakuan Pupuk Anorganik hara makro ¾ dosis anjuran.
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KORELASI KOMPONEN HASIL DAN DAYA HASIL PADI HASIL
PERSILANGAN CISOKAN X CIHERANG DAN BATANG LEMBANG X
INPARI 1
(CORRELATION OF YIELD COMPONENT AND YIELD ON CISOKAN X
CIHERANG AND STEM LEMBANG X INPARI 1 RICE)
Oleh:
Riyanto, A dan T. Widiatmoko
Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Dr. Soeparno, Purwokerto 53123
Alamat korespondensi e-mail: bagas_97@yahoo.com
ABSTRAK
Penyediaan beras dengan Indeks glikemik (IG) rendah dan nasi pulen diperlukan
sebagai alternatif bahan pangan bagi penderita diabetes melitus. Perakitan padi IG
rendah dan nasi pulen sedang dilakukan dengan persilangan Cisokan x Ciherang dan
persilangan Batang Lembang x Inpari 1. Seleksi terhadap populasi F2 akan lebih efektif
jika diketahui informasi tentang korelasi antara komponen hasil dan hasil. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui korelasi komponen hasil dan daya hasil padi hasil
persilangan Cisokan x Ciherang dan Batang Lembang x Inpari 1. Sejumlah individu
Famili F2 hasil persilangan Cisokan x Ciherang dan persilangan Batang Lembang x
Inpari 1 ditanam menggunakan rancangan augmented design. Hasil penelitian
menunjukkan 1. Pada Famili F2 persilangan Cisokan x Ciherang tinggi tanaman, jumlah
anakan total dan jumlah anakan produktif berkorelasi dengan bobot gabah per malai.
Umur berbunga dan umur panen tidak berkorelasi dengan karakter bobot gabah per
malai; dan 2. Pada Famili F2 persilangan Batang Lembang x Inpari 1, tinggi tanaman,
jumlah anakan total, jumlah anakan produktif dan umur berbunga tidak berkorelasi
dengan bobot gabah per malai dan umur panen berkorelasi dengan karakter bobot gabah
per malai.
Kata kunci: padi, IG rendah, seleksi, korelasi
ABSTRACT
The establishment of rice with low glycemic indeks (GI) and Fluffy cooking rice is
required as an alternative food for people with diabetes mellitus. Breeding for low
glycemic indeks (GI) and Fluffy cooking rice was done with a cross Cisokan x Ciherang
and Batang Lembang x Inpari 1. Selection of F2 population will be more effective if the
information about the correlation between yield components and yield is known.
Purpose this research is to know the correlation of yield components and yield of rice
from Cisokan x Ciherang and stem Lembang x Inpari 1 crosess. A number of individual
Family F2 from Cisokan x Ciherang and Batang Lembang x Inpari 1 crosess were
planted using augmented design. The results showed 1. On F2 family from Cisokan x
Ciherang plant height, total number of tillers and the number of productive tillers
correlated with grain weight per panicle. Age flowering and harvesting age did not
correlate with grain weight per panicle character. On F2 family from Batang Lembang
x Inpari 1, plant height, total number of tillers, the number of productive tillers and
flowering age is not correlated with grain weight per panicle and harvest age
correlated with grain weight per panicle characters.
Keywords: rice, low glycemic indeks, correlation, selection.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

210

LATAR BELAKANG
Beras merupakan makanan pokok 95% penduduk Indonesia dan telah
menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 20 juta rumah tangga petani di pedesaan
(Sembiring, 2010). Sebagai makanan pokok, beras berfungsi sebagai sumber energi,
protein, vitamin dan mineral (Indrasari et al., 2008a). Beras juga dapat menjadi bahan
pangan fungsional (Widjayanti, 2004). Namun beras sering dihindari oleh penderita
diabetes melitus (DM) karena anggapan bahwa mengonsumsi nasi dapat meningkatkan
kadar glukosa darah dengan cepat (Widowati, 2007).
Data tahun 2011 menunjukkan penderita diabetes di Indonesia mencapai 7,3 juta
dan berada pada rangking 11 dunia. Jumlah penderita diabetes di Indonesia diperkirakan
akan meningkat menjadi 11,8 juta pada tahun 2030 (IDF, 2013). Oleh karena itu
diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit diabetes di Indonesia.
Upaya pencegahan penyakit diabetes dapat dilakukan secara primer dan
(Dep.Kes., 2005). Pencegahan primer dilakukan dengan modifikasi gaya hidup (pola
makan sesuai, cukup aktivitas fisik, penurunan berat badan) dan pencegahan sekunder
dilakukan melalui pemeriksaan dan pengobatan. Dalam penyembuhannya, penderita
diabetes umumnya disarankan mengonsumsi obat yang dikombinasikan dengan diet dan
olah raga (Indrasari, 2009). Oleh karenanya penderita diabetes akan membatasi
konsumsi bahan pangan yang menyebabkan peningkatan indeks glikemik darah
(hiperglikemik).
Penderita diabetes seringkali mengurangi bahkan menghindari konsumsi nasi
karena beras bersifat hiperglikemik (Widowati, 2009), padahal beras memiliki kisaran
indeks glikemik yang luas (Foster-Powel et al., 2002). Beras memiliki kisaran indeks
glikemik dari 54 sampai 121 (Miller et al., 1992). Penelitian Indrasari et al. (2008b)
menemukan beras yang memiliki indeks glikemik rendah yaitu 34. Akan tetapi beras
dengan indeks glikemik rendah umumnya memiliki tekstus nasi pera sehingga kurang
disukai oleh penderita diabetes terutama yang berasal dari Jawa dan Sunda (Indrasari,
2009). Oleh karena itu diperlukan beras dengan indeks glikemik rendah dan nasi pulen.
Rasa nasi pulen terkait dengan kandungan amilosa dalam beras yang tinggi.
Beras beramilosa tinggi cenderung memiliki indeks glikemik rendah dan beras
beramilosa rendah cenderung memiliki indeks glikemik tinggi (Miller et al., 1992;
Widowati et al., 2008; Indrasari et al., 2008b). Akan tetapi, Indrasari (2009)
melaporkan bahwa anggapan beras beramilosa rendah memiliki indeks glikemik tinggi
tidak selalu benar.
Penelitian tentang indeks glikemik pada beras telah dilakukan di IRRI (IRRI,
2012). Australia, Indonesia, India dan Bangladesh (Fiztgerald et al., 2011). Penelitian di
Indonesia menunjukkan bahwa varietas unggul padi mempunyai indeks glikemik rendah
hingga tinggi (Rozakurniati dan Pratiwi, 2011). Keragaman indeks glikemik ini
memungkinkan dirakitnya varietas padi fungsional dengan indeks glikemik rendah
dengan rasa yang disukai penderita diabetes.
Perakitan varietas dengan IG rendah dan tekstur nasi pulen dapat dilakukan
dengan penurunan kadar amilosa beras. Penurunan kadar amilosa antara 0-2% hanya
sedikit merubah indeks glikemik beras (Miller et al., 1992). Perakitan padi fungsional
dengan indeks glikemik rendah di Laboratorium Pemuliaan Tanaman dan Bioteknologi
Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman telah dan sedang dilaksanakan.
Perakitan menggunakan tetua Cisokan dan Batang Lembang yang memiliki IG rendah
dan amilosa tinggi, Ciherang dan Inpari 1 yang memiliki IG rendah dan kadar amilosa
rendah. Saat ini telah diperoleh famili F2 yang siap untuk diseleksi.
Keberhasilan program pemuliaan tanaman sangat ditunjang oleh kemampuan
pemulia dalam tahapan seleksi. Keberhasilan seleksi memerlukan informasi korelasi
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antar sifat sebelum seleksi. Korelasi berguna untuk mengetahui keeratan hubungan antar
sifat pada suatu tanaman. Seleksi yang efektif memerlukan informasi korelasi antar sifat
sehingga seleksi suatu sifat atau lebih dapat dilakukan secara bersama-sama (Welsh,
1933; Zen, 1995). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui korelasi komponen
hasil dan daya hasil padi hasil persilangan Cisokan x Ciherang dan Batang Lembang x
Inpari 1.
BAHAN DAN METODE
Materi yang digunakan adalah famili F2 hasil persilangan Cisokan x Ciherang
dan Batang Lembang x Inpari 1. Famili F2 ditanam di Kabupaten Banyumas pada
ketinggian 80 m dpl selama bulan Desember 2015 sampai April 2016. Rancangan yang
digunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap dengan rancangan perlakuan
Augmented Design. Benih di tanam satu lubang satu benih dengan jarak tanam 25 cm x
25 cm. Pemupukan dilakukan menggunakan pupuk NPk dengan dosis 300 kg/ha dan
pupuk urea dengan dosis 100 kg/ha. Pengendalian hama dan penyakit tanaman
dilakukan selama percobaan berlangsung. Variabel yang diamati meliputi tinggi
tanaman, jumlah anakan total, jumlah anakan produktif, umur berbunga, umur panen
dan bobot gabah per malai. Korelasi antara komponen hasil dan hasil dihitung
menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Steel and Torrie (1980).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Korelasi Pada Famili F2 Persilangan Cisokan x Ciherang
Tabel 1 menyajikan nilai korelasi antara komponen hasil dan hasil pada populasi
famili F2 persilangan Cisokan x Ciherang. Bobot gabah per malai diasumsikan sebagai
daya hasil pada penelitian ini.
Tinggi tanaman memiliki korelasi nyata dan positif dengan bobot gabah per
malai. Tinggi tanaman berkorelasi positif dengan bobot gabah per malai artinya
pemilihan genotip dengan daya hasil yang tinggi akan diikuti dengan penambahan
tinggi tanaman. Hal ini dapat merugikan karena tanaman yang terlalu tinggi akan diikuti
dengan kerebahan yang tinggi pula. Namun demikian, nilai korelasi yang rendah
menunjukkan keeratan hubungan yang rendah sehingga diharapkan seleksi terhadap
sifat bobot gabah per malai tidak mempengaruhi tinggi tanaman.
Tabel 1. Nilai korelasi antara komponen hasil dan hasil pada populasi Famili F2
persilangan Cisokan x Ciherang
Peubah
Nilai Korelasi
Tinggi tanaman (cm)

0,11 n

Jumlah anakan total

0,15 n

Jumlah anakan produktif

0,16 n

Umur berbunga (hss)

0,01 tn

Umur panen (hss)

0,01 tn

Keterangan: n = berbeda nyata menurut uji t pada α = 5%, tn = tidak berbeda nyata
menurut uji t pada α = 5%.
Jumlah anakan dan jumlah anakan produktif berkorelasi nyata dan positif
dengan bobot gabah per malai. Penelitian Agustina et al. (2005) dan Riyanto et al.
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(2012) menunjukkan daya hasil memiliki korelasi nyata dan positif dengan jumlah
anakan dan jumlah anakan produktif. Jumlah anakan dan jumlah anakan produktif yang
berkorelasi positif dengan bobot gabah per malai menunjukkan bahwa penambahan
jumlah anakan dan jumlah anakan produktif akan menyebabkan penambahan bobot
gabah per malai. artinya, dalam seleksi genotip hasil persilangan Cisokan x Ciherang
dapat diarahkan pada individu yang memiliki jumlah anakan dan jumlah anakan total
yang tinggi.
Umur berbunga dan umur panen tidak memiliki korelasi dengan bobot gabah per
malai pada famili F2 persilangan Cisokan x Ciherangan. Dengan kata lain, seleksi
terhadap umur berbunga dan umur panen tidak menyebabkan perubahan pada bobot
gabah per malai. Seleksi terhadap sifat yang tidak memiliki keeratan hubungan dapat
dilakukan secara bersama-sama atau terpisah Riyanto et al. (2012). Oleh karena itu,
seleksi terhadap umur berbunga dan umur panen serta bobot gabah per malai dapat
dilakukan secara bersama atau terpisah.
Korelasi Pada Famili F2 Persilangan Batang Lembang x Inpari 1
Nilai korelasi antara komponen hasil dan hasil pada Famili F2 Persilangan
Batang Lembang x Inpari 1 disajikan pada Tabel 2. Tinggi tanaman, jumlah anakan
total, jumlah anakan produktif dan umur berbunga tidak memiliki korelasi dengan bobot
gabah per malai. artinya, seleksi terhadap bobot gabah per malai tidak akan
mempengaruhi Tinggi tanaman, jumlah anakan total, jumlah anakan produktif dan umur
berbunga. Sehingga, seleksi karakter tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama atau
terpisah.
Tabel 2. Nilai korelasi antara komponen hasil dan hasil pada populasi Famili F2
persilangan Batang Lembang x Inpari 1.
Peubah
Nilai Korelasi
Tinggi tanaman (cm)

0,04 tn

Jumlah anakan total

0,04 tn

Jumlah anakan produktif

-0,01 tn

Umur berbunga (hss)

-0,04 tn

Umur panen (hss)

-0,17 n

Keterangan: n = berbeda nyata menurut uji t pada α = 5%, tn = tidak berbeda nyata
menurut uji t pada α = 5%.
Korelasi nyata dan negatif diperoleh pada koreksi umur panen dan bobot gabah
per malai. Artinya, seleksi pada umur genjah akan mengakibatkan bobot gabah per
malai akan turun. Hasil yang sama diperoleh pada penelitian Kibria et al. (2008) bahwa
karakter umur panen berkorelasi negatif dan nyata dengan hasil. Namun demikian, nilai
kriteria nilai korelasinya rendah, sehingga diharapkan seleksi terhadap bobot gabah per
malai yang tinggi tidak akan menyebabkan peningkatan umur panen.
KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini sebagai berikut.
1. Pada Famili F2 persilangan Cisokan x Ciherang tinggi tanaman, jumlah anakan total
dan jumlah anakan produktif berkorelasi dengan bobot gabah per malai. Umur
berbunga dan umur panen tidak berkorelasi dengan karakter bobot gabah per malai.
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2. Pada Famili F2 persilangan Batang Lembang x Inpari 1, tinggi tanaman, jumlah
anakan total, jumlah anakan produktif dan umur berbunga tidak berkorelasi dengan
bobot gabah per malai dan umur panen berkorelasi dengan karakter bobot gabah per
malai.
UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian ini dibiayai melalui Skim Penelitian Hibah Bersaing dari Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Uniervsitas Jenderal Soedirman,
Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Agustina, M., S.H. Sutjahjo, Trikoesoemaningtyas, Y. Jagau. 2005. Pendugaan
parameter genetika karakter agronomik padi gogo pada tanah ultisol melalui
analisis dialel. Hayati, 12 (3).
Dep. Kes. 2005. Jumlah Penderita Diabetes Indonesia Ranking Ke-4 Di Dunia. Berita
Departemen Kesehatan RI. 5 September 2005.
Fitzgerald M. A., S. Rahman, A. P. Resurreccion, J. Concepcion, V. D. Daygon, S. S.
Dipti, K. A. Kabir, B. Klingner, M. K. Morell, A. R. Bird. 2011. Identification
of a Major Genetic Determinant of Glycaemic Index in Rice. Rice, 4: 66–74.
Foster-Powell K.F., Holt SHA, Miller JCB. 2002. International Table of glycemic index
and glycemic load values: 2002. Am J Clin Nutr, 76: 5-56.
IDF. 2013. The IDF Diabetes Atlas: A Summary of the Figures and Key Finding (OnLine). International Diabetes Federation. www.idf.org. di akses tanggal 11
Januari 2013.
Indrasari, S.D., P. Wibowo,
Aan A. Daradjat. 2008a. Kandungan mineral beras
varietas unggul baru. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Padi,
Sukamandi, 23-24 Juli 2008.
___________, E.Y. Purwani, P. Wibow, Jumali. 2008b. Nilai Indeks Glikemik Beras
Beberapa Varietas Padi. Penelitian Pertanian Tanaman Pangan, 27 (3): 127 –
134.
___________. 2009. Beras untuk Penderita Diabetes. Warta Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, 31 (2): 5 – 7.
IRRI. 2012. Annual Report 2011. International Rice Institute (IRRI), Los Banos,
Phillipines.
Kibria, K., M. M. Islam, S. N. Begum. 2008. Screening of Aromatic Rice Lines by
Phenotypic and Molecular Markers. Bangladesh J. Bot., 37(2):141-147.
Miller JB, Pang E, Bramall L. 1992. Rice: a high or low glycemic index food?. Am J
Clin Nutr, 56: 1034-1036.
Riyanto, A., T. Widiatmoko, B. Hartanto. 2012. Korelasi antar Komponen Hasil dan
Hasil Pada Padi Genotip F5 Keturunan Persilangan G39 X Ciherang. Prosiding
Seminar Nasional ”Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal
Berkelanjutan II”, 27-28 Nopember 2012, Purwokerto.
Rozakurniati, G.R. Pratiwi. 2011. Varietas Padi Indeks Glikemik Rendah Untuk
Penderita Diabetes. Sinar Tani, 3436: 12 – 16.
Sembiring, H. 2010. Ketersediaan Inovasi Teknologi Unggulan Dalam Meningkatkan
Produksi Padi Menunjang Swasembada dan Ekspor. Dalam: Suprihatno, B.,
A.A. Daradjat, Satoto, S.E. Baihaki dan Sudir (Ed). Inovasi Teknologi Padi

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

214

Untuk Mempertahankan Swasembada dan Mendorong Ekspor Beras. Prosiding
Seminar Hasil Penelitian Padi 2009, Buku , hal 1-16
Steel, G. D. R., J. H. Torrie. 1980. Principle and Procedures of Statistics. A biometrical
approach. McGraw-Hill Kogakhusa Ltd.
Welsh, J.R. 1933. Fundamental of Plant Genetics and Breeding. John Wiley & Sons,
Inc. Canada.
Widjayanti, E. 2004. Potensi dan prospek pangan fungsional indigenous Indonesia.
Disampaikan pada Seminar Nasional: Pangan Fungsional Indigenous Indonesia:
Potensi, Regulasi, Keamanan, Efikasi, dan Peluang Pasar. Bandung 6-7 Oktober
2004.
Widowati, S. 2007. Pemanfaatan Ekstrak Teh Hijau (Camellia sinensis) Dalam
Pengembangan Beras Fungsional Untuk Penderita Diabetes Mellitus. Disertasi.
Sekolah Pasca-Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
__________, B. A. S. Santosa, A. Budiyanto. 2008. Karakterisasi mutu dan indeks
glikemik beras beramilosa rendah dan tinggi. Dalam B. Suprihatno et al. (Ed).
Prosiding Seminar Apresiasi Hasil Penelitian Padi Menunjang P2BN. Buku 2.
BB Padi. Sukamadi. p.759-773.
__________, B. A. S. Santosa, M. Astawan, Akhyar. 2009. Penurunan Indeks Glikemik
Berbagai Varietas Beras Melalui Proses Pratanak. J. Pascapanen, 6 (1): 1-9.
Zen, S. 1995. Heritabilitas, Korelasi Genotipik dan Fenotipik Karakter Padi Gogo.
Zuriat, 6(1): 25-32.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

215

MUTUBENIH JAGUNG MANADO KUNING BERDASARKAN
UKURAN BENIH
Selvie Tumbelaka1*)
1
Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus Unsrat-Kleak Manado
*
Email: selvie.tumbelaka@yahoo.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari mutu benih jagung Manado Kuning
berdasarkan ukuran benihnya. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap
yang terdiri atas tiga perlakuan ukuran benih, yaitu benih besar (40 g/100 butir), benih
sedang (28 g/100 butir), dan benih kecil (18 g/100 butir). Setiap perlakuan terdiri atas
tiga ulangan.Pengujian dilakukan terhadap daya berkecambah, kecepatan tumbuh,
indeks vigor, tinggi kecambah dan panjang akar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ukuran benih jagung Manado Kuning mempunyai pengaruh yang nyata terhadap
kecepatan berkecambah, tinggi kecambah, dan panjang akar kecambah tetapi tidak
berpengaruh nyata terhadap daya berkecambah dan indeks vigor. Benih berukuran kecil
mempunyai kecepatan berkecambah tertinggi sedangkan setelah umur kecambah 7 hari,
benih besar menunjukkan tinggi kecambah dan panjang akar kecambah terbesar.
Kata Kunci :benih, jagung, kualitas benih, perkecambahan, ukuran benih
ABSTRACT
The objective of this research was to study the seed quality of Manado Kuning maize
based on seed size. Units of the research were arranged by Completely Randomized
Designthat consist of three seed size as the treatment, that are large seed (40 g/100
seeds), medium seed (28 g/100 seeds), and small seed (18 g/100 seeds).Every unit of the
treatmentconsist of three replications. The parameters to be observed were
germination percentage, speed of germination, vigour index, height of seedling and root
length. The result indicated that seed size of Manado Kuning maize has a significant
effect to speed of germination, height of seedling and the root length but not
significantly different to germination percentage and vigour index. Small seed was
good in speed of germination whereas after the seedling was seven days, the large seed
performed the best in height of seedling and root length.
Key words : seed, maize, seed quality, germination, seed size
LATAR BELAKANG
Jagung Manado Kuning merupakan varietas unggul lokal, spesifik dari daerah
Manado, Sulawesi Utara yang telah dilepas sebelum tahun 1945. Jagung ini tergolong
varietas bersari bebas dengan umur panen 105 - 110 hari, biji berwarna kuning dengan
tipe biji mutiara (flint), tidak tahan terhadap bulai (Hermanto, Sadikin, Hikmat, 2009)
dan produktivitas yang rendah yaitu hanya 1-3 t/ha (Anonim, 2013).
Walaupun potensi produktivitas Jagung Manado Kuning relatif rendah
dibandingkan dengan varietas hibrida namun sampai sekarang masih banyak ditanam
petani di Sulawesi Utara.Ada beberapa alasan sehingga jagung ini tetap dibudidayakan,
antara lain yaitu : lebih toleran terhadap naungan, tahan terhadap hama gudang, dan
sebagai pakan yang disukai hewan ternak.Disamping itu, kandungan energi jagung
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Manado Kuning lebih tinggi dibandingkan dengan jagung hibrida. Kandungan energi
jagung Manado Kuning sebesar 264,80 %, sedangkan jagung hibrida hanya 247,48 %
(Langoy, 2012).
Hal ini menunjukkan bahwa jagung Manado Kuning perlu
dipertahankan sebagai plasma nutfah seiring dengan semakin intensifnya penggunaan
jagung sebagai bahan pakan ternak.
Salah satu permasalahan dalam pengembangan jagung Manado Kuning di
daerah ini adalah tidak ada sumber benih bermutu dengan tingkat kemurnian
genetiknya yang terjamin akibat semakin beragamnya varietas jagung yang ditanam
petani. Petani hanya menggunakan benih yang diambil dari hasil panenan.
Benih bermutu merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam
pertanaman untuk mendapatkan hasil yang optimal. Benih bermutu antara lainditandai
dengan daya berkecambah yang tinggi, tumbuh cepat, serempak dan seragam, serta
mempunyai akar primer yang panjang (Rahmawati, 2009).
Ukuran benih memberikan pengaruh terhadap viabilitas dan vigor serta
pertumbuhan tanaman di lapangan.Benih jagung yang terletak pada setiap tongkol
mempunyai ukuran yang tidak seragam, terdiri atas benih berukuranbulat besar yang
biasanya terdapat pada bagian pangkal, bulat kecil pada ujung tongkol dan yang
berukuranpipih besar terdapat pada bagian tengah tongkol. Perbedaan ukuran
bijijagung ini juga mempengaruhi viabilitas benih.Menurut Arief et al. (1997), ukuran
dan bobot benih yang terletak di bagian bawah dan ujung tongkol lebih rendah
dibanding yang terletak di bagian tengah.
Hasil penelitian Saenong (1982)
menunjukkan bahwa benih yang berasal dari biji besar lebih tahan disimpan dan
mempunyai vigor yang lebih baik dibanding benih yang berukuran kecil.Hal ini sejalan
dengan hasil penelitian Hussaini et al. (1984) bahwa ukuran benih jagung yang lebih
besar setelah mengalami penderaan masih mempunyai kemampuan berkecambah dan
vigor yang lebih tinggi dibanding benih yang lebih kecil.Ukuran biji biasanya dikaitkan
dengan kandungan cadangan makanan dan ukuran embrio (Arief dan Saenong, 2004).
Selanjutnya penelitian Saenong et al. (2004) menunjukkan bahwa benih jagung
dengan ukuran biji besar, sedang, dan kecil sebelum disimpan memiliki daya
kecambah yang sama antara benih kecil (ujung tongkol) dengan benih besar (pangkal
tongkol) yaitu 96%, sedangkan benih sedang (tengah tongkol) sebesar 99%. Setelah
mengalami proses penyimpanan pada suhu kamar (280C) dengan kadar air 9-13%
selama empat bulan, daya kecambah benih kecil (ujungtongkol) menurun menjadi
65%, benih sedang (tengah tongkol) menjadi 85%, dan benih besar (pangkaltongkol)
menjadi 78%.
Salah satu permasalahan dalam pengembangan jagung Manado Kuning di
daerah ini adalah tidak ada sumber benih bermutu dengan tingkat kemurnian
genetiknya yang terjamin akibat semakin beragamnya varietas jagung yang ditanam
petani. Petani hanya menggunakan benih yang diambil dari hasil panenan dengan cara
mengambil seluruh biji yang ada pada tongkol tanpa melakukan seleksi dan sortasi
sebelumnya.
Penelitian tentang pengaruh ukuran benih terhadap viabilitas dan vigor benih
jagung yang sudah dilakukan belum seluruhnya memberikan hasil yang sama. Sampai
sejauh ini, informasi tentang mutu benih jagung varietas Manado Kuning berdasarkan
ukuran besar kecilnya benih belum pernah dilaporkan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui mutu benih jagung Manado Kuning berdasarkan ukuran benihnya.
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BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Tanaman Fakultas Pertanian Unsrat
Manado, selama 1(satu) bulan.
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih jagung varietas Manado
Kuning dan pasir, sedangkan alat yang digunakan adalah wadah plastik pengecambah
benih, hand sprayer dan meteran.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan faktor perlakuan
adalah ukuran benih jagung, yang terdiri atas 3 (tiga) taraf: Benih Besar (BB) dengan
bobot benih 40 g/100 butir, Benih Sedang (BS) dengan bobot benih 28 g/100 butir dan
Benih Kecil (BK) dengan bobot benihnya 18 g/100 butir. Setiap perlakuan diulang
sebanyak 4 (empat) kali.
Pelaksanaan Penelitian
Benih diseleksi berdasarkan ukuran besar, sedang dan kecil kemudian ditimbang bobot
100 butir berdasarkan kelompok ukurannya. Setiap satuan percobaan digunakan 25 butir
benih dan dikecambahkan dalam wadah plastik berisi media pasir yang sudah
dilembabkan terlebih dahulu dengan air. Setelah benih ditanam dalam media
perkecambahan sesuai perlakuan, kondisi kelembaban media tetap dipertahankan
optimum selama pengamatan.
Peubah yang Diamati
Peubah yang diamati terdiri atas : Daya Berkecambah (%), Kecepatan Tumbuh (% per
etmal), Indeks Vigor (%), Tinggi kecambah (cm) dan Panjang Akar (cm). Data yang
diperoleh dianalisis dengan sidik ragam dan apabila terdapat pengaruh yang nyata
dilanjutkan denganuji BNT 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Daya Berkecambah (DB)
Hasil pengujian menunjukkan Daya Berkecambah Benih Jagung pada semua
ukuran benih yang digunakan mencapai 100% (Tabel 1).Hal ini menunjukkan bahwa
ukuran benih tidak mempengaruhi kemampuan benih untuk berkecambah.Diduga
disebabkan benih yang digunakan dalam penelitian ini memiliki mutu yang baik, belum
mengalami kemunduran dan benih baru dipanen.
Kecepatan Tumbuh (KcT)
Hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 1. menunjukkan benih berukuran
kecil mempunyai kecepatan tumbuh lebih besar (23.25 %/etmal) dibanding benih
berukuran besar (21.42 %/etmal) dan sedang (22.10 %/etmal). Kecepatan tumbuh
benih merupakan proses reaktivasi benih cepat apabila kondisi lingkungan untuk
tumbuh optimum dan proses metabolisme tidak terhambat (Sadjad et al. 1999).
Menurut Jumini (2006), ada kecenderungan bahwa kecepatan tumbuh benih
menurun dengan bertambahnya ukuran benih. Benih-benih yang besar, relatif
membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berkecambah dibandingkan benih-benih
berukuran kecil. Hal ini sejalan dengan Sutopo (1984), bahwa benih yang berukuran
besar membutuhkan waktu yang lebih lama untuk proses perkecambahan.
Indeks Vigor (IV)

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

218

Indeks Vigor benih setelah pengujian (Tabel 1) menunjukkan tidak terdapat
perbedaan pada semua ukuran benih.Benih berukuran besar, sedang maupun kecil
memiliki kemampuan yang samauntuk berkecambah pada hari ke-5. Hal ini
menunjukkan bahwa pada awal perkecambahan, benih jagung memiliki vigor yang
sama untuk berkecambah dan tidak dipengaruhi oleh ukuran benih.
Tabel 1. Rata-rata Daya Berkecambah, Kecepatan Tumbuh, Indeks Vigor, Tinggi
Kecambah dan Panjang Akar pada Beberapa Ukuran Benih
Peubah yang Diamati
Perlakuan
DB
KcT
IV
TKc
PA
(%)
(%/etmal)
(%)
(cm)
(cm)
B. Besar
100a
21.42b
95a
8.25a
23.37a
B. Sedang
100a
22.10b
100a
7.78b
18.57b
B. Kecil
100a
23.25a
100a
5.70c
19.14b
Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda
tidak nyata pada uji BNT 5%
Tinggi Kecambah (TKc)
Hasil pengujian menunjukkan pertumbuhan kecambah berbeda nyata pada
semua ukuran benih yang digunakan. Benih yang berukuran besar mempunyai tinggi
kecambah terbesar yaitu8.25 cm dan tinggi kecambah terendah terdapat pada benih
berukuran kecil yaitu 5.70 cm (Tabel 1). Hal ini berkaitan dengan kandungan cadangan
makanan dalam benih besar lebih banyak dibanding benih berukuran sedang dan kecil
(Rahmawati dan Saenong, 2010). Daya berkecambah benih berukuran besar, sedang
dan kecil tidak berbeda namun dalam pertumbuhan kecambah selanjutnya dipengaruhi
oleh cadangan makanan dalam benih itu sendiri.
Panjang Akar (PA)
Hasil pengujian pada Tabel 1 menunjukkan panjang akar kecambah padabenih
berukuran besar berbeda nyata dengan benih berukuran sedang dan kecil. Panjang akar
tertinggi terdapat pada benih berukuran besar yaitu 23.37 cm dan panjang akar terendah
terdapat pada benih berukuran sedang (18.57 cm) dan tidak berbeda nyata dengan benih
berukuran kecil (19.14 cm).
Sama halnya dengan pertumbuhan tinggi kecambah, maka pertumbuhan akar
kecambah juga dipengaruhi oleh cadangan makanan dalam benih. Benih berukuran
besar mempunyai cadangan makanan lebih besar dibandingkan benih kecil, sehingga
untuk proses pertumbuhankecambahnya benih besar memiliki lebih banyak energi yang
dapat menyokong pertumbuhan hipokotil dan pemanjangan akar.
KESIMPULAN
Benih jagung Manado Kuning berukuran besar memiliki daya berkecambah dan
indeks vigor yang sama dengan benih sedang dan kecil, namun pertumbuhan
kecambahnya (tinggi kecambah dan panjang akar) lebih baik dibanding benih sedang
dan kecil. Benih jagung berukuran kecil memiliki kecepatan tumbuh lebih besar
dibanding benih berukuran besar dan sedang.
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ABSTRAK
Peningkatan produksi kedelai dapat dilakukan dengan menggunakan varietas unggul tahan
penyakit, berproduksi tinggi dan berumur genjah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk
mengetahui genotipe kedelai yang berumur genjah dan mengetahui sifat agronomis yang
paling berpengaruh terhadap umur masak polong tanaman. Sifat-sifat agronomi meliputi
umur berbunga, tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah polong per-tanaman, jumlah buku
subur dan berat 100 biji per- tanaman. Percobaan ini dilakukan di Lahan Percobaan
Politeknik Negeri Jember. Percobaan disusun mengggunakan RAK (Rancangan Acak
Kelompok) diulang 3 kali, setiap ulangan terdiri dari 4 tetua (Dering, Rajabasa, Polije-2,
polije-3), 7 hasil persilangan (P2P3, P3R, P3D, P3P2, RD, P2R, P2D) dengan 2
pembanding (Malabar dan Ringgit). Jika terdapat hasil yang berbeda nyata maka dilakukan
uji lanjut Scott- Knott. Setelah itu dilakukan analisis korelasi genotipik yang dilanjutkan
dengan analisis lintas untuk mengetahui hubungan langsung dan tidak langsung sifat-sifat
agronomi terhadap umur masak polong kedelai. Hasil uji lanjut Scott-Knott menunjukkan
bahwa kedelai yang memiliki umur masak genjah terdapat pada tetua Rajabasa dan berbeda
tidak nyata terhadap tetua Polije-2, persilangan genotipe Polije-2 x Rajabasa, Polije-2 x
Dering, Polije-3 x Rajabasa, Polije-3 x Polije-2 serta pembanding umur genjah Malabar yaitu
79,67 hari setelah tanam, 87,33 hari setelah tanam, 86 hari setelah tanam, 86 hari setelah
tanam, 86 hari setelah tanam, 84,33 hari setelah tanam dan 83,67 hari setelah tanam. Hasil
analisis lintas menunjukkan bahwa sifat agronomi yang dapat dijadikan kriteria seleksi untuk
umur masak polong yaitu pengaruh langsung jumlah buku subur melalu pengaruh tidak
langsung tinggi tanaman dan jumlah polong.
Kata kunci : Kedelai, Sifat Agronomi, Umur Masak, Analisis Lintas
ABSTRACT
The increase in soybean production can be done by using high yielding varieties of
disease resistant, high yielding and early duration. The purpose of this study is to
determine the early duration soybean genotypes and determine agronomic trait that
most influence on plant pod ripe age. Agronomic traits including age flowering, plant
height, number of branches, number of pods per plant, number of fertile nodes and
weight of 100 seeds Per-plant. The experiment was conducted at the Experimental
Farm Polytechnic of Jember. The experiment was arranged mengggunakan RAK
(Random Group) is repeated three times, each replication consisted of four elders (Ring,
Rajabasa, Polije-2, polije-3), 7 of crossbred (P2P3, P3R, P3D, P3P2, RD, P2R, P2D )
with 2 comparators (Malabar and Ringgit). If there is a significantly different results
then do a further test of Scott-Knott. After genotypic correlation analysis was
performed, followed by path-analysis to determine the relationship of direct and
indirect agronomic traits of the soybean pod ripe age. Further test results Scott-Knott
showed that soy has a ripe age of early maturing contained in Rajabasa elders and no
significant effect on elders Polije-2, a cross-Polije genotypes 2 x Rajabasa, Polije-2 x
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Ring, Polije-3 x Rajabasa, Polije- 3 x Polije-2 and comparative Malabar early maturity
is 79.67 days after planting, 87.33 days after planting, 86 days after planting, 86 days
after planting, 86 days after planting, 84.33 and 83.67 days after planting days after
planting. The results of the analysis indicate that cross agronomic traits that can be used
as selection criteria for age ripe pods that directly influence the number of fertile nodes
through the indirect effect of plant height and number of pods.
Keywords : Soybean, Agronomic Traits, Ripe Age, Path Analysis
PENDAHULUAN
Tanaman kedelai pada dasarnya dapat tumbuh dengan baik dan meghasilkan
produksi yang optimal pada kondisi lingkungan yang menguntungkan. Di sisi lain,
konsumen saat ini tidak hanya menyukai kedelai dengan daya hasil yang tinggi dan
berukuran biji besar tetapi juga kedelai yang berumur genjah. Preferensi terhadap kedelai
yang memiliki umur genjah lebih tinggi daripada kedelai yang berumur dalam karena
dapat meningkatkan indeks pertanaman. Penemuan varietas unggul baru yang salah
satunya berumur super genjah akan sangat membantu petani dalam mengisi pola tanam
padi-padi-palawija. Contoh pola penanaman dengan adanya varietas super genjah,
misalnya apabila di akhir musim hujan setelah panen padi, dapat dilakukan penanaman
kedelai dengan pola tanam olah tanah, maka sisa musim hujan sesudah panen padi
musim tanam ke-2, masih bisa dimanfaatkan untuk penanaman kedelai, sehingga dengan
hal ini diharapkan produksi kedelai nasional akan dapat ditingkatkan (Arwin et al., 2012).
Peningkatan produksi kedelai tidak hanya dengan menggunakan varietas unggul
berproduksi tinggi dan berumur genjah, tetapi perlu juga mempertimbangkan lokasi. Di
Indonesia, areal penanaman memiliki kondisi lingkungan yang beragam, sehingga perlu
penanaman pada kondisi lingkungan yang menguntungkan agar mendapatkan hasil
optimal. Namun, apabila kondisi lingkungan kurang menguntungkan, maka akan
menyebabkan timbulnya penghambatan pertumbuhan dan memungkinkan timbul dan
berkembangnya penyakit pada tanaman, salah satunya yaitu munculnya penyakit karat
daun yang disebabkan oleh Phakopsora pachyrhizi. Sumartini (2010) menyatakan
bahwa penyakit karat termasuk penyakit yang perkembangannya sangat cepat. Spora yang
dapat terbawa oleh angin, air maupun serangga menyebabkan penyakit dapat menyebar
ke segala arah dan terlebih didukung dengan cuaca yang sesuai sepanjang tahun,
sehingga hal ini dapat menyebabkan kehilangan hasil. Besarnya kehilangan hasil
bergantung dari ketahanan setiap tanaman terhadap adanya penyakit karat daun. Menurut
Suryanto (2010), penyakit karat daun menyerang pertanaman kedelai pada umur 30-40
hari setelah tanam dan dapat menurunkan hasil produksi sebesar 20%-80%.
Olehkarena itu, diperlukan varietas yang tahan terhadap penyakit karat daun dan dengan
analisis lintas. Korelasi genotipik menurut Singh dan Chaudhary (1979) dapat
diduga dengan rumus:
rg (X1 X2) =
Keterangan :
rg (X1 X2) = Korelasi genotipe antara sifat X1 dan X2 Covg. X1 X2
Peragam genotipe antara sifat X1 dan X2
σ
2
= Ragam genotipe sifat X1
g(X1)
= Ragam genotipe sifat X2
σ g2X )
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berumur genjah. Penanaman varietas kedelai berumur genjah merupakan salah satu
mekanisme ketahanan untuk meminimalisir perkembangan penyakit karat daun karena masa
pengisian polong lebih pendek.
Varietas kedelai yang tahan terhadap karat daun dan berumur genjah dapat diperoleh
seorang pemulia dengan melakukan persilangan antar genotipe yang diharapkan dan diuji
melalui metode seleksi pedigree. Menurut Hartatik (2007) metode pedigree merupakan
metode yang telah banyak dipergunakan pada seleksi tanaman menyerbuk sendiri dan telah
banyak menunjukkan hasil yang superior dengan kombinasi gen untuk karakter yang
diinginkan pada generasi berikutnya. Hal ini dikarenakan, seleksi pedigree lebih banyak
ditangani oleh manusia, sehingga mulai generasi F2 sampai generasi F8 sudah diseleksi oleh
peneliti.
Program seleksi sangat memerlukan keterangan mengenai hubungan antar sifat tanaman
untuk mengetahui sifat-sifat yang dapat dijadikan petunjuk seleksi bagi umur masak
polong yang lebih cepat. Dasar program seleksi dilakukan secara statistik yaitu dengan
menggunakan analisis korelasi, tetapi koefisien korelasi hanya akan menjelaskan mengenai
keeratan hubungan antar karakter, sehingga perlu adanya lanjutan untuk mengetahui
karakter yang memiliki hubungan langsung terhadap umur masak. Miftahorrachman (2010)
mengungkapkan bahwa koefisien korelasi genotipik dan fenotipik menjelaskan mengenai
hubungan antara dua atau lebih karakter Analisis lintas berdasarkan persamaan simultan
digunakan
rumus sebagai berikut (Singh and Chaudhary, 1979):
rx1
rx
y2
yrx3
yA

=

rx1x
rx
1 2x
1rx3x
1

rx1x
rx
2 2x
2rx3x
2B

rx1x
rx
3 2x
3rx3x
3

px1
px
y 2
ypx3
yC

atau A = B.C. Berdasarkan persamaan tersebut, nilai C (pengaruh langsung) dapat
dihitung menggunakan rumus sebagi berikut:
C = B-1A
Keterangan:
B
(matrik korelasi antar variabel bebas),
-1 (matrik invers B),B
Namun demikian, koefisien korelasi akan menjadi tidak efektif apabila jumlah
variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen utama meningkat, akibatnya
jumlah variabel yang saling memiliki ketergantungan juga meningkat. Kondisi ini tidak
menunjukkan penyebab dan pengaruh hubungan antar karakter, akibatnya karakter
independen yang paling berpengaruh langsung terhadap umur masak tidak diketahui,
sehingga untuk menjawab hal tersebut, dalam penelitian ini dilakukan analisis lintas.
Analisis lintas digunakan untuk mengetahui karakter dari sifat-sifat agronomi tanaman yang
memiliki hubungan langsung dan tidak langsung terhadap umur masak polong yang
kemudian dapat digunakan sebagai informasi seleksi untuk memperoleh tanaman kedelai
generasi F5 yang memiliki umur genjah.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di lahan Percobaan Politeknik Negeri Jember. Penelitian
dilaksanakan pada bulan Desember 2015 hingga April 2016. Bahan yang digunakan dalam
percobaan ini terdiri dari, 7 genotipe biji F5 yang terseleksi dari tanaman F4 yaitu genotipe:
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P2P3: Polije2 x Polije3, RD: Rajabasa x Ringgit, P3R:Polije 3 x Rajabasa, P2R: Polije2 x
Rajabasa, P3D: Polije3 x Dering, P2D: Polije2 x Dering, P3P2: Polije3 x Polije2; 4 tetua
yaitu POLIJE-2 (P2), POLIJE-3(P3), Rajabasa (R) dan Dering-1 (D); 1 varietas pembanding
yang mempunyai sifat rentan terhadap penyakit karat daun yaitu Varietas Ringgit (Ri) serta;
1 varietas sebagai pembanding umur pendek yaitu Varietas Malabar (M).
Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok diulang 3 kali setiap ulangan
terdiri dari 13 unit percobaan (7 genotipe hasil persilangan, 4 genotipe tetua, 2 genotipe
pembanding tahan karat dan umur genjah). Ukuran tiap petak 200 cm x 100 cm dengan
jarak antar petak 50 cm dan jarak tanam 40 cm x 20cm. Apabila Apabila terdapat hasil
yang berbeda nyata atau berbeda sangat nyata maka dilakukan uji Scott-Knott.
Analisis lintas digunakan untuk asosiasi karakter kuantitatif dengan menggunakan analisis
korelasi genotipik dan dilanjutkan (matrik koefisien lintas yang menunjukkan pengaruh
langsung setiap variabel bebas yang telah dibakukan terhadap variabel tak bebas),
A(matrik koefisien korelasi antara variabel bebas Xi (i=1,2,....p) dengan variabel tak bebas Y)

Setelah menghitung nilai pengaruh langsung (C), maka ada kemungkinan untuk
mendapatkan nilai sisa (R). Pengaruh sisa (Residu) terhadap Y (Pry) dihitung
dengan persamaan:
Pry = (1 (PiY x Rij) })1/2
i=1
Singh dan Chaundary (1979) menyatakan bahwa di dalam menarik kesimpulan
hasil analisis lintas perlu memperhatikan hal- hal sebagai berikut:
a) Jika korelasi antara peubah hampir sama dengan pengaruh langsungnya, maka
korelasi tersebut menjelaskan hubungan yang sebenarnya dan seleksi langsung
melalui peubah tersebut akan efektif.
b) Jika korelasi posistif tetapi pengaruh langsungnya negatif, maka pengaruh tidak
langsunglah yang menyebabkan korelasi tersebut. Di dalam hal ini peubah
yang membawa pengaruh tidak langsung menjadi peubah yang harus
diperhatikan lebih lanjut.
c) Jika koefisien korelasi negatif tetapi pengaruh langsung positif dan besar
nilainya maka dalam hal ini model seleksi harus dilakukan dengan pembatasan
yang benar. Pembatasan ini diperlukan untuk menghilangkan pengaruh peubah
tidak langsung yang diinginkan dengan maksud untuk membuat pengaruh
langsung lebih berguna.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis ragam beberapa sifat agronomi
Analisis ragam adalah suatu metode analisis data pada suatu percobaan. Analisis ragam
sering digunakan sebagai salah satu cara untuk menarik kesimpulan ragam yang terjadi
pada suatu objek, misalnya dalam percobaan-percobaan bidang pertanian, peternakan dan lain
sebagainya (Nurhasanah, 2012). Rangkuman koefisien keragaman dan F-Hitung pada
beberapa sifat agronomi disajikan pada Tabel 1
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Tabel 1. Rangkuman KK dan F-hitung dari sifat
Sifat yang Diamati

KK

F-Hitung

No
1

Umur Berbunga (X1) hari

1,54%

2

Tinggi Tanaman (X2) cm

9,09%

3

Jumlah Cabang (X3)

4

Jumlah Polong (X4)

11,59%

Jumlah Buku Subur (X5)

7,35%

6

Berat 100 Biji/Tanaman (X6)

6,42%

Umur Masak Polong (X7) hari

5,22%

g

*

6,56%

5
8

9.766*
*

4,679*
1,419ns
5,850*

*
*

5,452*
16,730**
3,752*

*

Keterangan: (ns) berbeda tidak nyata; (*) berbeda nyata ; (**) berbeda sangat nyata
Hasil nilai koefisien keragaman yang berbeda-beda tersebut menunjukkan derajat
keakuratan data setiap sifat agronomi, tetapi tidak ada patokan nilai koefisien keragaman
yang dianggap baik karena koefisien keragaman sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa sifat-sifat agronomi beberapa genotipe kedelai
yang diteliti memiliki penampilan yang berbeda sangat nyata. Tetapi, terdapat satu sifat
agronomi yang menunjukkan berbeda tidak nyata yaitu pada jumlah cabang.
Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa terdapat keragaman penampilan sifat-sifat agronomi
dari genotipe kedelai yang diamati. Menurut Hartatik (2007) tingginya keragaman tanaman
memberikan sumbangan yang sangat besar bagi keberhasilan suatu program pemuliaan
tanaman.

Hasil uji scott-knott sifat-sifat agronomi tanaman kedelai
Percobaan menggunakan uji Duncan memiliki kelemahan ketika menggunakan
perlakuan yang banyak karena tidak mampu menghasilkan informasi spesifik dan akan
kesulitan dalam menginterpretasikan hasil uji tersebut. Hal ini dikarenakan prosedur pengujian
dilakukan secara parsial terhadap setiap perlakuan, sehingga diperoleh hasil pengujian yang
sangat banyak (Ismail, 2009). Oleh karena itu, untuk uji lanjut hasil yang berbeda nyata dan
berbeda sangat nyata dilakukan uji Scott-Knott. Perhitungan hasil uji Scott-Knott terdapat
pada Tabel 2.
Hasil uji Scott-Knott menunjukkan bahwa genotipe yang berbeda akan menunjukkan
penampilan yang berbeda pula setelah berinteraksi dengan lingkungan tertentu. Menurut
Sumardi (2014), perbedaan sifat genetik akan menyebabkan terjadinya perbedaan tanggap
berbagai varietas terhadap berbagai kondisi lingkungan, sehingga hasil yang ditunjukkan
berbeda. Selain itu, tanaman akan mengalami perubahan fisiologis dan morfologis
menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, sehingga varietas yang berbeda akan
menunjukkan pertumbuhan dan hasil yang berbeda walaupun ditanam pada kondisi
lingkungan yang sama. Sifat unggul suatu genotipe dapat diketahui dari interaksi antar sifat
agronomi yang saling berkaitan dalam menampilkan fenotipenya. Tanaman yang
berpenampilan baik menurut Arwin et al., (2012) dicirikan dengan tanaman yang kokoh dan
batang kuat, polong banyak, tanaman tumbuh sehat dan bagus serta tahan serangan
penyakit.
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Tabel 2. Hasil uji scott-knott sifat agronomi tanaman kedelai
Genotip
R

X1
38.00

b

X2
80.73

b

X4
59.63

b

X5
13.23

b

X6
10.25

a

X7
79.67

b

D

37.00

c

67.88

b

57.84

b

12.00

b

9.16

b

91.33

a

P2

36.00

c

68.62

b

57.05

b

12.00

b

9.29

b

87.33

b

P3

36.33

c

92.18

a

59.92

b

13.13

b

8.59

b

98.67

a

RD

39.00

a

85.32

a

67.90

a

14.67

a

7.51

c

92.67

a

P2R

36.67

c

75.50

b

57.97

b

12.77

b

9.13

b

86.00

b

P2D

37.33

c

75.12

b

55.63

b

12.13

b

8.91

b

86.00

b

P2P3

36.67

c

71.78

b

55.93

b

12.43

b

8.89

b

88.67

b

P3R

36.33

c

69.00

b

64.68

a

13.90

a

8.97

b

86.00

b

P3D

38.00

b

89.77

a

68.18

a

14.90

a

8.75

b

93.67

a

P3P2

36.67

c

73.08

b

55.23

b

11.93

b

9.55

b

84.33

b

Ri

39.33

a

92.22

a

72.40

a

16.13

a

5.31

d

93.67

a

M

37.33

c

77.85

b

58.89

b

12.87

b

10.96

a

83.67

b

Analisis korelasi
Analisis korelasi antara sifat-sifat agronomi ini digunakan untuk menyatakan ada atau
tidaknya hubungan antara varibel X dengan variabel Y. Tingkat hubungan korelasi dapat
dilihat berdasarkan interval nilai, dimana 0,8-1,00 sangat kuat, 0,6-0,79 kuat, 0,4-0,59 cukup
kuat, 0,2-0,39 rendah dan 0,00-0,19 sangat rendah (Akdon dan Riduwan, 2009). Nilai korelasi
genotipik sifat agronomi terhadap umur masak polong ditunjukkan oleh Tabel 3.

Tabel 3. Nilai korelasi genotipik sifat agronomi terhadap umur masak polong
r(x1x2)
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

X1
1.000
0.651**
0.626**
0.884**
0.897**
-0.599ns
0.288ns

X2

X3

X4

1.000
0.937**
0.827**
0.895**
-0.561ns
0.817**

1.000
0.488**
0.516**
0.187ns
0.595**

1.000
1.000**
-0.833ns
0.708**

X5

1.000
-0.835ns
0.715**

X6

X7

1.000
-0.757ns

1.000

Keterangan: (ns) berbeda tidak nyata; (*) berbeda nyata; (**) berbeda sangat nyata
Umur masak polong berkorelasi positif sangat nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah
cabang, jumlah polong, dan jumlah buku subur yang berarti dengan penambahan umur masak
polong yang semakin dalam maka jumlah tanaman akan mengalami penambahan tinggi diikuti
dengan penambahan jumlah cabang, jumlah buku subur dan jumlah polong yang semakin
banyak. Hapsari dan Adie (2010) di dalam hasil penelitiannya diketahui bahwa semakin
panjang umur tanaman akan diikuti oleh penambahan tinggi tanaman, jumlah cabang, dan
jumlah polong isi tanaman, sehingga akan meningkatkan hasil kedelai. Umur masak polong
juga berkorelasi positif tetapi berbeda tidak nyata pada umur berbunga, artinya umur masak
polong memiliki kuat hubungan yang rendah terhadap umur berbunga. Namun, umur masak
polong berkorelasi negatif berbeda tidak nyata dengan berat 100 biji per tanaman yang berarti
semakin dalam umur masak polong maka berat 100 biji per tanaman akan semakin rendah.
Hal ini dikarenakan dengan umur tanaman yang semakin dalam, maka tanaman akan
mengalami penambahan tinggi, sehingga hasil fotosintat banyak digunakan untuk
penamabahan tinggi dan hasil fotosintat ke polong akan semakin sedikit.

Analisis lintas
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Diagram lintas digunakan untuk mengetahui interaksi antara satu sifat dengan sifat
yang lain. Hasil analisis lintas ini akan diketahui besarnya nilai pengaruh langsung maupun
pengaruh tidak langsung karena masing-masing sifat yang dikorelasikan dengan umur masak
polong dapat diurai menjadi pengaruh langsung dan tidak langsung. Besarnya pengaruh
langsung dan pengaruh tidak langsung akan memberikan kemudahan dalam hal efektif atau
tidaknya hasil seleksi sifat agronomi terhadap umur masak polong. Hasil analisis lintas
dijelaskan melalui gambar diagram lintas sebagai berikut:

Gambar 1. Diagram Lintas Sifat Agronomi Tanaman Kedelai
Besarnya pengaruh langsung maupun
dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.

tidak

langsung

yang dilakukan

Tabel 4. Pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan korelasi sifat agronomi terhadap
umur masak polong (Y) subur sebesar
Variabel

X1

X2

X3

X4

X5

X6

r(XiY)

X1

-1.507

0.362

-0.226

0.407

1.614

-0.362

0.288

X2

-0.981

0.557

-0.410

0.381

1.610

-0.339

0.817

X3

-0.943

0.633

-0.361

0.225

0.928

0.113

0.595

X4

-1.332

0.460

-0.176

0.460

1.799

-0.504

0.708

X5

-1.352

0.498

-0.186

0.460

1.799

-0.505

0.715

0.903
-0.312
-0.068
-0.383
-1.502
: Umur Berbunga
X4
: Jumlah Polong
X5
: Tinggi Tanaman
: Jumlah Buku Subur
X6
: Jumlah Cabang
: Berat 100 Biji/Tanaman

0.605

-0.757

X6
X1
X2
X3

Keterangan: Nilai pada diagonal dan bergaris bawah : Pengaruh Langsung
Nilai selain diagonal bergaris bawah
Tabel 5. Rangkuman Korelasi terhadap Umur Masak Polong (rxy), Pengaruh
Langsung terhadap Umur Masak Polong (Pxy) dan Sumbangan Total
Sifat-sifat Agronomi terhadap Umur Masak Polong
No Sifat-Sifat Agronomi
rxiy Pxiy Sumbangan
Total
1
0.28 -0.434
Umur Berbunga (X1)
2
0.81
0.55
0.455
Tinggi
Tanaman
(X
)
2
8
1.50
hari
3
0.59
-0.215
Jumlah
Cabang (X3)
7
cm
77
4
0.70
0.46 0.326
Jumlah Polong (X4)
5
0.36
5
Jumlah Buku Subur
0.71
1.287
8
0
11.79
6
Berat
-5
0.60
-0.458
9
(X5) 100
0.75 5
Biji/Tanaman Jumlah
(X6) g
0.961
Sisa
0.039
7
Pry
(P2ry)
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Tabel 5. menunjukkan bahwa sumbangan total tertinggi terhadap umur
masak penuh ada pada jumlah buku 1,287. Sifat ini juga memiliki nilai korelasi dan
pengaruh langsung positif, dengan nilai yang paling besar diantara yang lain yaitu 0,715
dan 1,799, sehingga jumlah buku subur sangat efektif digunakan untuk seleksi. Sifat
tinggi tanaman dan juga jumlah polong sama-sama memiliki korelasi dan pengaruh
langsung yang positif serta memiliki nilai sumbangan total positif namun bernilai kecil
yaitu 0,455 dan 0,326. Hal ini berarti sifat tinggi tanaman dan jumlah polong dapat
digunakan untuk seleksi tidak langsung terhadap umur masak polong walaupun
pengaruhnya lebih kecil
Tabel 4. menunjukkan bahwa tinggi tanaman, jumlah polong dan jumlah buku
subur memiliki nilai korelasi positif terhadap umur masak polong dan pengaruh
langsung bernilai positif. Hal ini berarti sifat-sifat agronomi tesebut menjelaskan
hubungan yang sebenarnya dan seleksi umur masak polong melalui tinggi tanaman,
jumlah polong dan jumlah buku subur tersebut akan lebih efektif. Asadi et al. (2004)
di dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pada tanaman kedelai, tinggi
tanaman erat kaitannya dengan umur tanaman. Umur tanaman yang semakin lama,
menyebabkan tanaman semakin tinggi yang menandakan semakin banyak fotosintat
yang diproduksi, sehingga jumlah buku subur menjadi banyak karena jumlah polong
yang semakin banyak pula.
Sifat agronomi umur berbunga dan jumlah cabang memiliki nilai korelasi positif
terhadap umur masak polong sebesar 0,288 dan 0,595 tetapi pengaruh langsungnya
bernilai negatif sebesar -1,507 dan -0,361. Jadi, dapat diketahui bahwa umur berbunga
dan jumlah cabang kurang efektif apabila dijadikan sebagai petunjuk seleksi umur
masak polong, tetapi perlu diperhatikan lebih lanjut dalam seleksi mengenai
pengaruh tidak langsungnya yaitu sifat agronomi jumlah buku subur.
Sifat agronomi yang memiliki nilai pengaruh langsung positif dan nilai korelasi
negatif terdapat pada sifat agronomi berat 100 biji per tanaman. Berat 100 biji per
tanaman ini memiliki korelasi negatif terhadap umur masak polong sebesar -0,757 dan
pengaruh langsung positif sebesar 0,605. Seleksi umur masak polong melalui berat 100
biji per tanaman maka perlu dilakukan pembatasan. Pembatasan ini dilakukan dengan
membatasi pengaruh-pengaruh tidak langsung agar pengaruh langsungnya lebih
berguna dibandingkan jumlah buku subur. Singh and Chaundary (1979), di dalam
menarik kesimpulan analisis lintas apabila pengaruh langsung suatu karakter positif
dan korelasi antar peubah positif, maka seleksi langsung melalui sifat tersebut efektif
dilakukan.
Jumlah nilai sumbangan total dari uji analisis lintas sifat-sifat agronomi
terhadap umur masak penuh dapat menjelaskan besarnya nilai residu atau sisa. Nilai
sisa atau residu yang diperoleh yaitu
. Nilai sisa tersebut menjelaskan bahwa
umur masak polong tidak hanya dipengaruhi oleh pengaruh langsung dan tidak
langsung dari sifat-sifat agronomi tetapi juga faktor lain yang tidak dapat dijelaskan
menggunakan uji analisis lintas, misalnya faktor lingkungan seperti iklim, suhu, curah
hujan, dan lain sebagainya. Pengaruh sisa inilah yang menyebabkan nilai sumbangan
total dari sifat-sifat agronomi terhadap umur masak polong berkurang. Menurut
Junaedi (2011) semakin rendah nilai sisa atau residu, maka informasi yang
didapatkan semakin baik karena sebagian besar pengaruh langsung dan tak langsung
terhadap umur masak polong dapat dijelaskan dengan sifat yang telah diamati.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil percobaan dan pembahasan yang telah dilakukan dapat
diambil kesimpulan, antara lain:
1. Hasil penelitian genotipe yang berumur genjah ditunjukkan oleh umur masak
polong terpendek yang terdapat pada tetua Rajabasa dan berbeda tidak nyata
terhadap tetua Polije-2, persilangan genotipe Polije-2 dan Rajabasa, Polije-2dan
Dering, Polije-3 dan Rajabasa, Polije-3 dan Polije-2 serta pembanding umur
genjah Malabar dengan interval hari setelah tanam masing-masing 79,67 hari
setelah tanam, 87,33 hari setelah tanam, 86 hari setelah tanam, 86 hari setelah
tanam, 86 hari setelah tanam, 84,33 hari setelah tanam dan 83,67 hari setelah
tanam.
2. Sifat agronomi yang dapat dipertimbangkan untuk seleksi langsung terhadap
umur masak polong pada beberapa genotipe kedelai generasi F5 berdasarkan
analisis lintas yaitu jumlah buku subur melalui pengaruh tidak langsung tinggi
tanaman dan jumlah polong.
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(THE IMPROVEMENT OF YIELD AND STAY-GREEN OF CORN TROUGHT
TANDEM AND INDEPENDENT CULLING LEVEL SELECTIONS IN DRAY LAND)*)
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Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kemajuan seleksi tandem dan independent
culling level selama tiga siklus di lahan kering dan mengetahui rerata daya hasil dan
stay-green (brangkasan segar) populasi hasil seleksi dibanding dengan populasi awal
dan varietas unggul Lamuru. Percobaan dirancang dengan rancangan acak kelompok 3
ulangan (blok) di lahan kering Lombok Utara. Data dianalisa dengan analisis sidik
ragam pada taraf nyata 5 persen. Rata-rata kemajuan seleksi per siklus setiap cara,
diperoleh dari koefisien regresi hasil pengamatan antara karakter dengan siklus seleksi
(populasi). Rerata perlakuan, diuji lanjut dengan BNT0,05. Hasil penelitian
menunjukkan, bahwa kemajuan seleksi per siklus kedua cara hingga siklus ketiga untuk
daya hasil dan brangkasan segar bersifat linear yang nyata. Besarnya kemajuan seleksi
per siklus daya hasil secara tandem dan independent culling level berturut-turut 2,19 dan
2,74 g/tan; sedangkan untuk brangkasan segar sebesar 6,86 dan 13,77 g/tan. Rerata daya
hasil dan berat brangkasan segar, populasi hasil seleksi siklus ketiga kedua cara lebih
besar dibanding populasi awal. Daya hasil Ci.3 lebih besar; namun Ct.3 sama dengan
varietas Lamuru.
Kata kunci: Daya hasil, independent culling level , kemajuan seleksi, seleksi tandem dan
tanaman jagung
Abstract
The objective of this research was to determine the progress of tandem and independent
culling level selections until the three cycles on dry land and determine the mean grain
yield and stay - green of selected plant populations compared with the base population
and Lamuru superior variety. The experiment was designed using randomized block
design with 3 replicates in North Lombok dry land. The observed data were analyzed
using analysis of variance and LSD at the 5 percent significance level. The average of
selection progress per cycle each way was obtained from the regression coefficient
between the observed characters and the selection cycle (population).The results of the
research showed that the progress of selection per cycle until the third cycle for yield
(dry grain seed weight) and fresh biomass for both ways were significant linear. The
selection progress of yield potential for tandem selection and independent culling level
were 2,19 dan 2,74 g/tan respectivelly. The selection progress of biomass weight were
6,86 dan 13,77 g/tan for tandem selection and independent culling level. Mean of yield
potential and fresh biomass weight for two ways were higher base population.. Yield
Ci.3 higher; but Ct.3 as the same for Lamuru variety.
Key words: Yield, independent culling level , genetic gain, tandem selection and Ccrn
*). Dibiayai dengan dana PNBP Universitas Mataram tahun anggaran 2016.
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LATAR BELAKANG
Lahan kering di Nusa Tenggara Barat sekitar 70 persen dari seluruh luas NTB
dengan bulan basah sekitar 3-4 bulan. Pemanfaatan lahan tersebut baru sekitar 31 persen
untuk pertanian (Bappeda NTB. 2013) dan sisanya berpeluang untuk pengembangan
tanaman jagung melalui program ekstensifikasi. Pemerintah NTB telah berupaya
meningkatkan produksi jagung dan pendapatan petani di lahan kering, melalui program
PIJAR (sapi, jagung dan rumput laut) (Pemda NTB, 2008) dan dilanjutkan dengan
program Pajale sejak tahun 2015. Penggunaan varietas unggul jagung merupakan salah
satu unsur dalam program tersebut. Karakteristik varietas unggul jagung untuk lahan
kering, yaitu tahan terhadap cekaman kekeringan, umur genjah (≤ 90 hari) dan hasilnya
tinggi. Guna memenuhi akan pakan ternak, maka varietas tersebut hendaknya bersifat
stay-green. Varietas unggul yang tahan terhadap kekeringan dapat berupa komposit,
sintetik maupun hibrida (Mejaya, et al., 2010).
Balitjas Maros telah melepas beberapa varietas jagung bersari bebas dan sebagian
direkomendasikan untuk lahan kering, seperti varietas Lamuru, Arjuna, Gumarang dan
Sukmaraga. Varietas-varietas unggul bersari bebas tersebut telah diuji di lahan kering
di NTB dan hasilnya tinggi (4-5 t/ha) (Sutresna et al., 2008). Sudika et al. (2005),
memperoleh kemajuan seleksi massa hingga siklus kedua untuk seleksi secara tidak
langsung (dengan pengendalian penyerbukan) lebih besar daripada kemajuan seleksi
secara langsung terhadap daya hasil; keduanya bersifat linier tidak nyata. Hasil seleksi
tersebut adalah populasi C2.1 dengan umur genjah dan daunnya masih hijau pada saat
panen (bersifat stay green) serta hasilnya stabil di lahan kering. Oleh karena itu,
keunggulan pada C2.1 (umur genjah dan bersifat stay green) telah digabung melalui
hibridisasi dengan varietas unggul komposit (Gumarang, Lamuru dan Sukmaraga)
untuk mendapatkan populasi awal (Sudika et al., 2011) dan dilanjutkan dengan seleksi
massa secara tandem dan independent culling level selama tiga siklus; namun kemajuan
seleksi belum diketahui (Soemeinaboedhy et al., 2013). Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kemajuan seleksi tandem dan seleksi independent culling
level yang telah dilaksanakan selama tiga siklus terhadap daya hasil dan stray-green
(brangkasan segar) dan mengetahui rerata populasi hasil seleksi dibanding dengan
populasi awal dan varietas unggul Lamuru.
BAHAN DAN METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode eksperimental dengan
percobaan di lapang. Rancangan yang digunakan dalam pengujian hasil seleksi hingga
siklus ketiga adalah rancangan acak lengkap kelompok dengan 3 ulangan.
Perlakuannya, C0, Ct.1, Ct.2, Ct.3, Ci.1, Ci.2, Ci.3 dan Varietas unggul Lamuru.
Petak percobaan diolah tanahnya terlebih dahulu dengan membajak dan
menggaru satu kali, kemudian dibuat blok-blok sebanyak 3 blok. Ukuran setiap blok
adalah 4 x 28 m dengan jarak antar blok 1 m. Setiap populasi (perlakuan) pada setiap
blok, ditanam 4 baris dan masing-masing baris memuat 25 tanaman, sehingga satu
perlakuan terdapat maksimal 100 tanaman per blok. Jarak tanam yang digunakan adalah
20 x 70 cm. Pemeliharaan tanaman selanjutnya meliputi pengairan, penyiangan dan
pembumbunan serta pengendalian hama/penyakit. Pengairan dilakukan dengan cara
dileb, yakni sehari sebelum tanam, umur 14 hari, 28 hari, 42 hari dan 54 hari setelah
tanam. Penyiangan dan pembumbunan dilakukan satu kali yaitu pada umur 21 hari
setelah tanam. Pengendalian hama menggunakan Furadan 3 G yang diberikan pada
lubang tanam pada saat tanam. Pengendalian penyakit bulai pada tanaman jagung
menggunakan Saromyl 35 SD yang diberikan sebagai seed treatment. Pengendalian
hama dan penyakit berikutnya tidak dilakukan karena tidak ada serangan hama dan
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penyakit di pertanaman. Panen dilakukan apabila tanaman telah menunjukkan kriteria
panen, yakni kelobot dan rambut tongkol telah kering, biji telah keras.
Peubah yang diamati meliputi umur keluar malai, umur keluar rambut tongkol,
selisih keluar rambut tongkol dengan keluar malai, tinggi tanaman, jumlah daun, umur
panen, bobot tongkol kering panen per tanaman, panjang tongkol, diameter tongkol,
bobot biji kering pipil per tanaman, bobot 1.000 butir biji dan bobot brangkasan segar.
Data hasil pengamatan dianalisa dengan analisis sidik ragam pada taraf nyata 5 %.
Rerata populasi, diuji dengan uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf nyata 5 %.
Besarnya kemajuan seleksi setiap cara, diperoleh dari koefisien regresi linear antara
sifat yang diamati dengan siklus seleksi (Little dan Hills, 1972) dengan rumus sebagai
berikut:
r* = {-3(Y0.) -1(Y1.) + 1(Y2.)+ 3 (Y3.)} / 20 r
dengan r* = koefisien regresi linear = kemajuan seleksi per siklus masing-masing cara; r
= jumlah ulangan (blok); Y0. , Y1., Y2. dan Y3., berturut-turut merupakan jumlah
seluruh blok populasi awal, siklus ke-1, siklus ke-2 dan populasi siklus ke-3.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemajuan Seleksi
Seleksi massa secara tandem dan seleksi independen culling level (ICL),
dilakukan untuk memperbaiki daya hasil dan brangkasan segar (sifat stay-green). Daya
hasil diperbaiki melalui melalui bobot tongkol kering panen; sedang brangkasan segar
diperbaiki secara langsung dengan memilih tanaman yang memiliki bobot tertinggi
sebanyak 5 persen. Guna memberikan gambaran kemajuan seleksi yang telah
dilakukan selama tiga siklus seleksi, maka telah dilakukan pengujian hasil seleksi di
lahan kering. Rerata kemajuan seleksi massa per siklus untuk masing-masing cara
disajikan pada Tabel 1; sedangkan besarnya ragam genetik (σ2G), ragam fenotip (σ2P)
dan heritabilitas arti luas disajikan pada Tabel 2.
Pada Tabel 1 terlihat bahwa, daya hasil (bobot biji kering pipil per tanaman )
dan bobot brangkasan segar per tanaman untuk kedua cara seleksi massa (seleksi
tandem dan ICL) memiliki kemajuan seleksi bersifat linear yang nyata. Kemajuan
seleksi untuk daya hasil kedua cara tersebut hampir sama, yaitu 2.19 dan 2.74 g per
tanaman per siklus; namun untuk brangkasan segar cara ICL dua kali lebih tinggi
dibanding cara tandem, yaitu 13.77 dan 6.86 g per tanaman per siklus. Hal ini dapat
terjadi karena seleksi tandem untuk brangkasan segar hanya dilakukan satu siklus,
yakni siklus ketiga; sedang seleksi ICL brangkasan segar diperbaiki setiap siklus
(selama tiga siklus). Kemajuan seleksi yang nyata untuk kedua sifat tersebut,
menunjukkan adanya peningkatan frekuensi gen dan frekuensi genotipe yang tinggi
akibat seleksi (Soemartono et al.,1992).
Kemajuan seleksi bersifat linear nyata untuk kedua sifat tersebut dapat
disebabkan oleh heritabilitas dan variabilitas genetik tinggi. Berdasarkan Tabel 2,
bahwa nilai heritabilitas arti luas seluruh sifat yang diamati bervariasi rendah hingga
tinggi. Heritabilitas merupakan besarnya variasi fenotip yang disebabkan oleh variasi
genetik. Menurut Stanfield (1985). heritabilitas dapat digolongkan atas tiga. yaitu
tergolong rendah (0.00-20.00 %). sedang (20.10 – 50.00 % dan tergolong tinggi (>50.00
%). Heritabilitas arti luas daya hasil sebesar 64.39 persen dan bobot brangkasan segar.
75.75 persen; keduanya tertolong tinggi. Demikian pula untuk sifat yang digunakan
sebagai kriteria seleksi dalam perbaikan daya hasil. yakni bobot tongkol kering panen.
memiliki heritabilitas tergolong tinggi sebesar 92.09 persen. Hal ini dapat menyebabkan
kemajuan seleksi kedua sifat tersebut besar.
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Tabel 1. Kemajuan seleksi massa per siklus hingga siklus ketiga seluruh sifat yang
diamati untuk cara tandem dan independent culling level (ICL)
No Sifat-sifat yang diamati
Kemajuan seleksi per siklus
Tandem
ICL
1
Umur keluar malai (hari)
-0.52 s
-0.55 s
2
Umur keluar rambut tongkol (hari)
-0.37 ns
-0.47 s
3
Selisih keluar rambut tongkol dengan keluar 0.15 s
0.08 ns
malai (hari)
4
Tinggi tanaman (cm)
-0.27 ns
-1.35 ns
5
Jumlah daun per tanaman (helai)
-0.11 ns
-0.11 ns
6
Umur panen (hari)
-0.42 s
-0.47 s
7
Panjang tongkol (cm)
0.06 ns
0.17 ns
8
Diameter tongkol (cm)
0.08 s
0.09 s
9
Bobot tongkol kering panen per tanaman (g)
3.92 s
7.63 s
10 Bobot biji kering pipil per tanaman (g)
2.19 s
2.74 s
11 Bobot 1.000 butir biji (g)
2.68 ns
2.69 ns
12 Bobot brangkasan segar per tanaman (g)
6.86 s
13.77 s
Keterangan: ns. bersifat linear tidak nyata dan s. bersifat linear yang nyata pada taraf 5
persen.
Tabel 2. Varian genotip (σ2G). varian fenotip (σ2P). heritabilitas arti luas (H2) dan
koefisien keragaman genetik (KKG) seluruh sifat yang diamati
No Sifat-sifat yang diamati
1
Umur keluar malai (hari)
2
Umur keluar rambut tongkol
(hari)
3
Selisih keluar rambut tongkol
dengan keluar malai (hari)
4
Tinggi tanaman (cm)
5
Jumlah daun per tanaman (helai)
6
Umur panen (hari)
7
Panjang tongkol (cm)
8
Diameter tongkol (cm)
9
Bobot tongkol kering panen per
tanaman (g)
10 Bobot biji kering pipil per
tanaman (g)
11 Bobot 1.000 butir biji (g)
12 Bobot brangkasan segar per
tanaman (g)

σ2 G
1.55
0.89

σ2 P
2.94
2.16

H2 (%)
52.60
40.97

KKG (%)
3.08
2.21

0.05

0.39

13.83

10.56

23.78
0.08
0.87
0.16
0.03
258.77

197.10
0.32
1.87
0.72
0.04
280.98

12.06
25.23
46.19
21.45
72.66
92.09

2.56
2.41
1.18
3.41
4.12
13.50

44.82

64.59

64.39

9.22

19.28
718.13

129.05
948.00

14.94
75.75

1.55
10.14

Selain itu, kemajuan seleksi bersifat linear yang nyata pada daya hasil dan
bobot brangkasan segar, disebabkan pula oleh variabilitas genetik sifat tersebut tinggi.
Pada Tabel 2 terlihat, koefisien keragamana genetik (KKG) terendah sebesar 1.18
persen dan tertinggi 13.50 persen. Apabila dibuat katagori rendah, sedang dan tinggi,
maka kisaran nilai rendah, 1.18 – 5.35; sedang, 5.36 – 9.52 dan tergolong tinggi > 9.52
persen. Berdasarkan hal tersebut, bobot tongkol kering panen, daya hasil dan bobot
brangkasan segar terolong tinggi. Adanya variabilitas genetik tinggi, maka sangat
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mudah untuk mendapatkan tanaman yang memiliki perbedaan bobot tongkol kering
panen dan bobot brangkasan segar. Menurut Hallauer dan Miranda (1982), Chaudhar y
(1984) dan Nasrullah (1994), bahwa keberhasilan seleksi selain ditentukan oleh
heritabilitas juga oleh variabilitas genetik. Kemajuan seleksi sifat-sifat lain yang tidak
digunakan sebagai sifat yang diseleksi/diperbaiki, merupakan seleksi ikutan (correlated
response); yang besar kecilnya sangat tergantung dari korelasinya dengan sifat-sifat
yang diseleksi (Basuki, 2005). Hubungan antara daya hasil dengan siklus seleksi dapat
dilahat pada Gambar 1 dan untuk bobot brangkasan segar, disajikan pada Gambar 2.

Daya hasil (g/tan)

Tandem
ICL

POPULASI

Gambar 1. Grafik hubungan daya hasil (bobot biji kering pipil per plot) dengan
macam populasi (siklus seleksi).
Pada Gambar 1 terlihat, bahwa kenaikan daya hasil secara tandem siklus
pertama lebih rendah dibanding secara ICL; namun pada siklus kedua dan ketiga
kenaikannya hampir sama.
Bobot brangkasan
segar (g/tan)

Tandem
ICL

POPULASI

Gambar 2. Grafik hubungan regresi linear antara bobot brangkasan segar per tanaman
dengan populasi (siklus seleksi).
Pada Gambar 2, nampak kenaikan bobot brangkasan segar antar siklus pertama
dan kedua seleksi ICL lebih tinggi dibanding secara tendem; namun siklus ketiga
memiliki kemiringan sama.
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Perubahan Rerata Akibat Seleksi
Seleksi dapat menyebabkan perubahan rerata populasi akibat peningkatan
frekuensi gen dan genotip yang berkenan sekaligus mengurangi frekuensi gen dan
genotip yang tidak berkenan. Pada Tabel 3 terlihat, bahwa seleksi massa yang dilakukan
secara tandem dan independent culling level selama tiga siklus menyebabkan daya hasil
lebih tinggi dibanding populasi awal. Demikian pula untuk brangkasan segar, kedua
cara seleksi tersebut menyebabkan brangkasan lebih tinggi. Kedua sifat tersebut untuk
populasi hasil seleksi ICL siklus ketiga lebih tinggi dibanding varietas unggul Lamuru.
Hal ini dapat terjadi karena perubahan frekuensi gen dan genotipe besar akibat seleksi.
Varietas Lamuru memiliki brangkasan segar lebih tinggi dibanding dengan populasi
hasil seleksi, karena jumlah daun hijau lebih banyak dan diameter batang lebih besar.
Daya hasil populasi awal (C0) sebesar 64.49 g per tanaman dan daya hasil seleksi
tandem siklus ketiga (Ct.3), 79.03 dan secara ICL (Ci.3) sebesar 82.74 g per tanaman.
Varietas unggul Lamuru, daya hasilnya sebesar 74.39 g per tanaman. Gambaran rerata
daya hasil setiap dapat dilihat pada Gambar 3.
Daya hasil
(g/tan)

Tandem
ICL

Populasi

Gambar 3. Histogram daya hasil (g) setiap populasi.
Tabel 3. Rerata seluruh sifat yang diamati untuk setiap populasi tanaman jagung
No. Populasi
Karakter yang diamati *)
1
2
3
4
5
6
1
Co
43.58 a
45.17 a
1.58 a
193.71
12.21 a 81.33 a
2
Ct.1
40.17 b
41.92 b
1.75 a
184.26
12.25 a 79.33 b
3
Ct.2
39.50 b
42.08 b
2.58 a
192.68
11.58 a 79.00 b
4
Ct.3
40.33 b
42.67 b
2.33 a
189.09
11.71 a 78.67 b
5
Ci.1
39.75 b
42.25 b
2.50 a
192.18
11.58 a 78.33 b
6
Ci.2
39.75 b
42.33 b
2.58 a
197.01
12.25 a 78.67 b
7
Ci.3
39.92 b
42.00 b
2.08 a
183.07
11.25 b 78.00 b
8
Lamuru
49.33 c
53.33 c
4.00 b
210.24
13.83 c 86.33 c
BNT0.05
1.97
1.97
1.00
0.80
1.65
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Lanjutan
No. Populasi
7
11.54
10.66
11.15
11.77
11.23
12.07
12.39
12.54

8
3.80
4.08
4.18
4.32
4.06
4.18
4.33
4.61

9
10
11
12
1
Co
103.79a
64.49 a 273.43a 214.65 a
2
Ct.1
106.13a
65.92 a 272.70a 223.60 a
3
Ct.2
114.50a
66.06 a 277.30a 233.80 a
4
Ct.3
127.13b
79.03 b 289.73a 256.98 b
5
Ci.1
110.42a
74.90 b 274.43a 233.19 a
6
Ci.2
120.67a
74.97 b 277.90a 266.21 b
7
Ci.3
151.21bc 82.74 c 290.20a 295.42 bc
8
Lamuru
159.40c
74.39 b 251.93b 305.57 c
BNT0.05
17.45
8.77
17.12
31.31
Keterangan: 1. Umur keluar malai (hari); 2. umur keluar rambut tongkol (hari); 3.
selisih keluar rambut tongkol dengan malai (ASI) (hari); 4. tinggi tanaman
(cm); 5. jumlah daun per tanaman (helai); 6. umur panen (hari); 7. panjang
tongkol (cm); 8. diameter tongkol (cm); 9. bobot tongkol kering panen per
tanaman (g);10. bobot biji kering pipil per tanaman (g); 11. bobot 1.000 butir
biji (g);12. Bobot brangkasan segar per tanaman; *) angka-angka pada kolom
sama diikuti huruf sama tidak berbeda nyata dengan uji BNT0.05.
Pada Gambar 3 terlihat semakin banyak siklus seleksi, maka daya hasil semakin
tinggi baik pada seleksi secara tandem maupun secara ICL; namun pada siklus pertama
kenaikan daya hasil akibat secara ICL lebih tinggi dibanding tandem.
Bobot brangkasan
segar (g/tan)

Tandem
ICL

Gambar 4. Histogram Populasi
bobot brangkasan segar per tanaman (g) setiap populasi.
Pada Gambar 4 nampak. bahwa populasi hasil seleksi siklus ketiga secara
tandem dan ICL memiliki bobot brangkasan segar lebih tinggi dibanding populasi awal;
namun dengan varietas Lamuru, hanya populasi hasil seleksi secara ICL sama dan
secara tandem lebih kecil. Hal ini dapat terjadi karena sifat tersebut hanya diseleksi satu
siklus, yakni siklus ketiga; sedang secara ICL, sifat tersebut diseleksi setiap siklus.
Menurut Moentono (1985). bahwa perbaikan genetik hanya dapat dicapai apabila
dilakukan seleksi beberapa siklus.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dan saran yang dikemukakan, sebagai berikut:
1. Kemajuan seleksi massa per siklus secara tandem independent culling level hingga
siklus ketiga untuk daya hasil dan bobot brangkasan segar bersifat linear yang nyata.
Besarnya kemajuan seleksi per siklus daya hasil secara tandem dan independent
culling level berturut-turut 2,19 dan 2,74 g/tan; sedangkan untuk brangkasan segar
sebesar 6,86 dan 13,77 g/tan.
2. Rerata daya hasil dan bobot brangkasan segar, populasi hasil seleksi siklus ketiga
kedua cara lebih besar dibanding populasi awal; namun dengan varietas Lamuru,
hanya populasi hasil ICL lebih tinggi. Rerata bobot brangkasan segar C0 sebesar
64,49 g/tan (4,606 t/ha); Ct.3, 79,03 g/tan (5,645 t/ha) dan Ci.3, 82,74 g/tan (5,910
t/ha dan varietas Lamuru sebesar 74,39 g/tan (5,314 t/ha).
3. Seleksi massa secara tandem dan secara independent culling level, dapat dilanjutkan
dengan menggunakan populasi hasil seleksi siklus ketiga masing-masing cara
tersebut agar diperoleh daya hasil dan brangkasan segar yang lebih tinggi.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan tim peneliti kepada Rektor Universitas
Mataram atas dana yang diberikan melalui skema penelitian PNBP, sehingga penelitian
ini dapat terlaksana.
DAFTAR PUSTAKA
Bappeda NTB. 2013. NTB Dalam Angka 2012. Mataram.
Basuki, N. 2005. Genetika Kuantitatif. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya,
Malang
Chaudhary, R. C., 1984. Introduction to Plant Breeding. Oxford and IBH Pub. New
Delhi, Bombay.
Hallauer, A.R. and J. B. Miranda, F. O., 1982. Quantitaive Genetics in Maize Breeding.
Iowa State University Press/Ames.
Little TM.And F. J. Hills. 1972.Statistical Methods in Agricultural Research.Univ of
California. Davis. California.
Mejaya. M. J.. Azrai dan R. N. Iriany. 2010. Pembentukan Varietas Unggul Jagung
Bersari Bebas. Hal. 55 - 73. Dalam Jagung: Teknik Produksi dan Pengembangan.
Litbang Deptan
Nasrullah. 1994. Plant Breeding (Volume 2). Agriculture-Short Course. Universitas
Mataram. Mataram.
Pemda NTB 2008. Arah Kebijaksanaan Pemerintah Propinsi NTB. Bappeda NTB.
Mataram.
Soemartono. Nasrullah dan Hari Hartiko. 1992.Genetika Kuantitatif dan Bioteknologi
Tanaman. PAU Bioteknologi. UGM. Yogyakarta.
Soemeinaboedhy. N.. D.R. Anugrahwati dan A. Parwata. 2013. Perakitan Varietas
Unggul Jagung Toleran Kekeringan Dengan Sifat Stay Green. Umur Genjah Dan
Hasil Tinggi Guna Mendukung Program PIJAR NTB. Laporan Penelitian
Unggulan Universitas Mataram. Mataram.
Stansfield, W.D. 1991. Theory and Problems of Genetics. Mc. Graw Hills, Book
Company

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

237

Sudika. Sudarma dan Arya Parwata. 2005. Perbaikan Daya Hasil Jagung di Lahan
Kering Melalui Dua Cara Seleksi Massa Siklus Kedua (Laporan Hasil
Penelitian). Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Mataram.
Sudika. Idris dan Erna Listiana. 2011.Pembentukan Varietas Unggul Jagung Tahan
Kering Dengan Hasil Dan Brangkasan Segar Tinggi. Umur Genjah Melalui
Seleksi Massa Secara Independent Culling Level (Laporan Hibah Bersaing Tahun
II).
Sutresna. Karda. Sudika. Wirajaswadi. Awaludin dan Lutfi. 2008. Seleksi Simultan
Pada Populasi Jagung (Zea mays L.) untuk Mendapatkan Daya Hasil Tinggi Dan
Umur Genjah Pada Lahan Kering di NTB.Universitas Mataram Bekerjasama
dengan Sekretariat Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian.Mataram.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

238

KERAGAAN KOMPONEN HASIL DAN HASIL 14 GENOTIPE TOMAT
(Solanum lycopersicum L.) DI EMPAT LINGKUNGAN DATARAN RENDAH

Performance of Yield Components and Yield of 14 Tomato Genotypes
(Solanum lycopersicum L.) in Four Lowlands Environments.
Suprayanti Martia Dewi,. Sobir,. M. Syukur
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi keragaan hasil 14 genotipe tomat
di empat lokasi yaitu Purwakarta, Lombok, Tajur dan Leuwikopo. Percobaan di tiap
lokasi menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) dengan tiga
ulangan dimana ulangan tersarang dalam lokasi. Analisis data menggunakan analisis
ragam per lokasi, analisis ragam gabungan dan korelasi hasil dengan komponen hasil.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat interaksi genotipe dan lingkungan yang berbeda
nyata untuk karakter diameter batang dan sangat nyata untuk karakter bobot buah
pertanaman, ukuran buah, diameter buah, tinggi tanaman, panjang daun, waktu
berbunga, waktu panen, jumlah buah per tanaman dan bobot buah pertanaman.
Genotipe dengan produktivitas di atas 1000 g tanaman–1 berdasarkan rata–rata genotipe
di semua lokasi adalah IPBT43, IPBT64 dan IPBT78 dengan produktivitas mencapai
21.54, 22.97 dan 22.71 ton ha–1. IPBT3, IPBT30, IPBT33 dan IPBT53 memiliki waktu
berbunga tercepat di antara genotipe lainnya. IPBT3, IPBT8, IPBT30, IPBT33, IPBT43
dan IPBT53 memiliki umur panen tercepat di antara genotipe lainnya. Panjang buah
tertinggi adalah IPBT78 dan Ratna. Diameter buah tertinggi adalah IPBT78 dan Intan.
Jumlah buah pertanaman tertinggi adalah IPBT33, IPBT3 dan IPBT53. Karakter tebal
daging buah di masing–masing lokasi berkorelasi positif terhadap bobot buah per
tanaman tomat sehingga baik digunakan sebagai karakter seleksi genotipe unggul
dataran rendah.
Kata kunci : keragaan hasil, tomat, multilokasi
ABSTRACT
This study aimed to obtain information variability results 14 tomato genotypes grown at four
locations. The experiments were conducted at four locations, namely Purwakarta, Lombok,
Tajur and Leuwikopo. Experiments at each location using Randomized Complete Block Design
(RCBD) with three replications which replicates nested within location. Analysis of the data
using analysis of variance per location, the combined analysis of variance and correlation of
results with the results of the componen .The results showed the interaction of genotype and
environment were significantly different to the character observations stem diameter and very
real to the character of planting fruit weight, fruit size, fruit diameter, plant height, leaf length,
flowering time, harvest time, the number of fruits per plant and the weight of the fruit crop.
Genotypes that have productivity above 1000 g plant-1 based on the average genotypes in all
locations were IPBT43, IPBT64 and IPBT78, and the productivity of each genotype reaches 21,4,
22.97 and 22.71 tons ha-1. IPBT3, IPBT30, IPBT33 and IPBT53 had the fastest time of flowering
among the other genotypes. IPBT3, IPBT8, IPBT30, IPBT33, IPBT43 and IPBT53 have the fastest
harvesting time among the other genotypes. The highest fruit length produced by IPBT78 and
Ratna. The highest fruit diameter produced by IPBT78 and Intan. The highest number of fruits
per plant produced by IPBT33, IPBT3 and IPBT53. Character thick pieces of meat at each site
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was positively correlated to the weight of fruit per plant tomatoes so that both characters are
used as the selection of superior genotypes lowlands
Keywords : yield performance, tomato, multilocation

LATAR BELAKANG
Tomat merupakan salah satu komoditas hortikultura penting yang hampir selalu
dibutuhkan oleh konsumen rumah tangga. Di Indonesia sendiri tomat telah lama
diusahakan oleh petani sebagai usahatani komersial. Namun data BPS (2013)
menunjukkan produksi tomat nasional mengalami penurunan produktivitas dari 16.65
ton ha–1 menjadi 15.84 ton ha–1 pada tahun 2012 sehingga terjadi penurunan produksi
nasional.
Budidaya tanaman tomat umumnya dilakukan di dataran tinggi. Namun,
belakangan ini areal penanaman tomat dataran tinggi terbatas karena terjadi persaingan
penanaman komoditas pertanian lain dan banyaknya daerah konservasi yang terletak di
dataran tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan areal tanam tomat ke daerah
dataran menengah dan rendah. Di dataran rendah produktivitas tomat hanya berkisar 6
ton ha–1, tidak setinggi produktivitas tomat dataran tinggi yang mampu mencapai 26.6
ton ha–1 (Purwati 2007).
Penurunan produksi ini disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan varietas
unggul di tingkat petani, sehingga masih banyak petani tomat yang menanam varietas
lokal dengan mutu benih yang rendah disamping kendala kultur teknis (cara penanaman
dan pemeliharaan) yang kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan peran pemuliaan
tanaman dalam merakit varietas tomat dataran rendah yang menghasilkan produksi dan
mutu kualitas tomat yang baik. Pemuliaan tanaman bertujuan untuk memperbaiki
karakter tanaman sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan memanfaatkan potensi
genetik dan interaksi genotipe dengan lingkungan.
Ketersediaan suatu varietas yang sesuai dengan lingkungan setempat dan
memiliki potensi hasil yang tinggi adalah faktor langsung yang mempengaruhi daya
hasil dan kemampuan varietas beradaptasi. Oleh karena itu, sebelum pelepasan varietas
unggul, pemahaman tentang interaksi genotipe dengan lingkungan diperlukan untuk
proses identifikasi genotipe unggul itu sendiri. Umumnya cara yang dilakukan untuk
mengetahui keragaan genotipe unggul adalah dengan menguji genotipe–genotipe
unggul tersebut di beberapa lokasi tumbuh sehingga kemudian akan didapatkan
informasi ada tidaknya interaksi genotipe dengan lingkungan (GxE) yang terjadi
(Ambarwati dan Yudoyono 2003). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
keragaan komponen hasil dan hasil 14 genotipe tomat yang ditanam di empat lokasi
dataran rendah.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di empat lokasi, yaitu Purwakarta, Lombok, Tajur dan
Leuwikopo dari bulan April 2012 hingga Agustus 2013. Materi genetik yang akan
digunakan adalah 14 genotipe tomat koleksi Bagian Genetika dan Pemuliaan Tanaman
Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB dan nomor–nomor lokal yang telah
digalurkan (Tabel 2).
Tabel 1. Daftar genotipe tomat yang digunakan dalam penelitian
No. Genotipe
Nama Genotipe
Asal
1
IPBT3
G1–K
Koleksi IPB
2
IPBT8
4974
Koleksi IPB
3
IPBT30
Apel Belgia Intermediate
Koleksi IPB
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

IPBT33
IPBT34
IPBT43
IPBT53
IPBT57
IPBT60
IPBT64
IPBT78
Karina
Ratna
Intan

SSH9
SSH 10
M4–HH
Bogor
Medan 4
Kediri1
Papua 2
Maros 6
Karina
Ratna
Intan

Koleksi IPB
Koleksi IPB
Koleksi IPB
Koleksi IPB
Pasar Bawah Medan
Kediri
Papua
Maros
Pt. Benih Citra Asia
Panah Merah
Balitsa Lembang

Kegiatan diawali dengan penyemaian benih. Percobaan dilakukan dengan
menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) dengan faktor tunggal
yaitu genotipe menggunakan 3 ulangan, sehingga terdapat 42 satuan percobaan. Setiap
satuan percobaan terdiri atas 20 tanaman. Jarak tanam yang akan digunakan adalah 50
cm x 50 cm (double row). Pupuk dasar yang akan diaplikasikan meliputi pupuk
kandang sapi 20 ton ha–1, NPK (16: 16: 16) 4 ton ha–1, serta dolomite 2 ton ha–1
diberikan pada 5 hari sebelum tanam. Setelah itu bedengan ditutup dengan mulsa plastik
hitam perak yang kemudian dilubangi dan dipancangkan label sesuai perlakuan.
Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setelah bibit tomat ditanam antara lain:
penyiraman, pengajiran, pemupukan, penyiangan gulma dan pengendalian hama dan
penyakit.
Pengamatan
Pengamatan dilakukan pada 10 tanaman contoh dari setiap satuan percobaan.
Peubah yang diamati mengacu pada pedoman penyusunan deskripsi varietas
hortikultura (Direktorat Perbenihan Hortikultura, 2011), yaitu sebagai berikut:
1. Ukuran daun. Daun yang diamati adalah daun yang berada pada sepertiga bagian
tengah, saat fase vegetatif.
a. Panjang daun (mm)
b. Lebar daun (mm)
2. Umur mulai berbunga (HST), diamati ketika 50% populasi tanaman berbunga.
3. Tinggi tanaman (cm), diukur dari permukaan tanah sampai permukaan daun
tertinggi dengan tanpa meluruskan tanaman saat mulai panen pertama.
4. Diamater batang (mm), diukur pada 10 cm dari permukaan tanah saat mulai panen
pertama.
5. Umur mulai panen (HST), diamati ketika 50% populasi tanaman berbuah.
6. Bobot per buah per tanaman contoh (g). Buah yang digunakan adalah buah pada
panen kedua atau ketiga.
7. Jumlah buah per tanaman.
8. Bobot buah per tanaman (g). Panen dilakukan seminggu dua kali hingga 8 minggu.
9. Diameter buah (mm), diukur pada bagian buah terbesar.
10. Tebal daging buah (mm). Pengamatan dilakukan terhadap 10 buah per ulangan.
Buah yang digunakan adalah buah pada panen kedua atau ketiga.
Analisis Data
Perbedaan antar genotipe diuji menggunakan uji F pada taraf nyata 5%, bila terdapat
perbedaan yang nyata maka untuk mengetahui genotipe yang berpenampilan lebih baik
diantara genotipe lain maka akan diuji lanjut menggunakan Beda Nyata Jujur (BNJ).
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Tabel 2. Sidik ragam tiap lokasi berdasarkan Singh dan Chaudhary (1979)
Sumber
db
Jumlah
Kuadrat Tengah
Nilai F
Keragaman
Kuadrat
Ulangan
r –1
JK 3
M3=JK3/(r – 1)
M3/M1
Genotipe
g –1
JK 2
M2=JK2/(g – 1)
M2/M1
Galat
(r– 1)(g – 1) JK 1
M1=JK1/(r – 1)(g –1 )
Keterangan : r = jumlah ulangan; g= jumlah genotipe; JK3 = jumlah kuadrat ulangan;
JK2 = jumlah kuadrat genotipe; JK1 = jumlah kuadrat galat; M3 = kuadrat
tengah ulangan; M2 = kuadrat tengah genotipe; M1 = kuadrat tengah galat.
Tabel 3. Sidik Ragam Gabungan dari Empat Lokasi Pengujian Genotipe Tomat di Satu
Musim yang Berbeda (Syukur et al. 2012).
Sumber Keragaman db
Kuadrat Tengah
F Hitung
Lokasi (L)
(l–1)
M5
M5/M4
Ulangan/L
(l(r–1)
M4
–
Genotipe (G)
(g–1)
M3
M3/M1
GxL
(g–1)(l–1)
M2
M2/M1
Galat
l(r–1)(g–1)
M1
–
Keterangan : l =jumlah lokasi, r=jumlah ulangan, m =musim, g =jumlah genotipe

HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan 14 Genotipe Tomat di Dataran Rendah
Keragaan tanaman tomat menjadi indikator penting untuk menilai genotipe tersebut
berdaya hasil tinggi di dataran rendah (Saputra 2014). Rekapitulasi uji F pada semua
peubah yang diamati disajikan pada Tabel 5. Berdasarkan uji Barlet, data mempunyai
ragam homogen untuk semua lokasi uji sebesar 0.38 (p= 0.38) sehingga dapat
dilanjutkan ke analisis ragam gabungan. Hasil analisis ragam gabungan dapat dilihat
bahwa genotipe, lokasi dan interaksi genotipe dan lokasi memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap bobot buah per tanaman.
Tabel 4. Rekapitulasi F–hitung lokasi, genotipe, interaksi GxE dan koefisien keragaman
Peubah
Fhitung
Koefisien
Kuantitaif
Lokasi
Genotipe
GXE
Keragaman (%)
Karakter vegetatif
**
**
9.84
Panjang daun
**
**
**
11.64
Lebar daun
tn
**
**
11.90
Tinggi tanaman
**
Karakter generatif
**
**
**
11.37
Diameter batang
**
**
**
7.11
Waktu berbunga
**
**
**
5.02
Waktu panen
**
**
**
25.67
Bobot per buah
**
**
*
7.91
Diameter buah
**
**
Tebal daging buah
tn
16.54
**
**
**
30.35
Jumlah buah per tanaman
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**
**
**
Bobot buah per tanaman
Keterangan: *=: nyata; ** = sangat nyata; tn = tidak berbeda nyata

29.24

Faktor genotipe dan faktor lokasi berpengaruh sangat nyata pada uji Fhitung untuk
karakter bobot per buah, ukuran buah, diameter buah, tebal daging buah, tinggi
tanaman, panjang daun, lebar daun, diameter batang, waktu berbunga, waktu panen,
jumlah buah per tanaman dan bobot buah per tanaman. Faktor lokasi yang sangat nyata
menunjukkan kondisi lingkungan dari masing–masing lokasi pengujian yang
memberikan pengaruh yang sangat berbeda. Faktor interaksi GxE berpengaruh nyata
untuk karakter diameter batang dan sangat nyata untuk karakter bobot per buah, ukuran
buah, panjang buah, tinggi tanaman, panjang daun, diameter batang, waktu berbunga,
waktu panen, jumlah buah per tanaman, dan bobot buah per tanaman. Selain itu,
interaksi GxE tidak berpengaruh nyata untuk karakter tebal daging buah dan lebar daun.
Koefisien keragaman semua karakter pengamatan berkisar dari 5.02% pada waktu
panen hingga 30.35% pada jumlah buah per tanaman. Tingginya koefisien keragaman
ini menurut Kusumah (2010) diduga karena terdapat perbedaan lokasi dan respon
tanaman.
Pengamatan Vegetatif
Pengamatan yang dilakukan pada saat vegetatif meliputi pengamatan panjang dan lebar
daun serta tinggi tanaman. Gardner et al. (1991) menyatakan bahwa bagian tanaman
yang memberikan konstribusi paling banyak terhadap pertumbuhan dan perkembangan
tanaman adalah daun. Saputra (2014) menyebutkan tinggi tanaman, panjang serta lebar
daun merupakan karakter vegetatif yang penting dalam proses fotosintesis. Semakin
panjang dan lebar daun maka semakin luas pula permukaan daun sehingga mampu
meningkatkan proses fotosintesis.
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Tabel 5. rata-rata karakter vegetatif 14 genotipe tomat pada 4 lingkungan
No. genotipe
Panjang daun
Lebar daun
Tinggi tanaman
IPBT3
23.63g
19.17e
87.27abcde
1
2

IPBT8

25.86defg

21.96cde

76.61de

3

IPBT30

26.03defg

20.74de

75.67e

4

IPBT33

25.53efg

20.68de

86.13abcde

5

IPBT34

29.08cde

20.02e

92.79abc

6

IPBT43

28.75cdef

20.21e

85.47abcde

7

IPBT53

24.77fg

19.98e

83.02bcde

8

IPBT57

30.99abc

24.65bc

75.02e

9

IPBT60

28.96cde

24.26bcd

90.94abcd

10

IPBT64

33.59ab

24.68bc

98.35a

11

IPBT78

32.44abc

26.21ab

78.92cde

12

Karina

26.52defg

21.49cde

81.13cde

13

Ratna

34.71a

28.70a

97.11ab

29.69bcd
24.32bcd
80.54cde
14 Intan
Keterangan : angka yang diikuti huruf kecil yang sama pada kolom yang sama dan
angka yang diikuti huruf kapital yang sama pada baris yang sama artinya
tidak berbeda nyata berdasarkan uji lanjut BNJ dengan taraf 5%
Pengamatan panjang daun di semua lokasi menunjukkan terdapat beda nyata
diantara genotipe yang diuji. Ratna, IPBT78, IPBT64 memiliki rata–rata panjang daun
yang paling tinggi di semua lokasi. IPBT3, IPBT8, IPBT30, IPBT33, IPBT53 dan
karina memiliki panjang daun terpendek diantara semua genotipe yang diuji (Tabel 5).
Pengamatan lebar daun menunjukkan tidak terdapat perbedaan lebar yang signifikan
antar genotipe yang diamati disemua lokasi (Tabel 5). Saputra (2014) menyebutkan
informasi tentang panjang dan lebar daun ini penting untuk diketahui untuk
menunjukkan kebutuhan ruang tumbuh tanaman sehingga antar tanaman tidak saling
tumpang tindih dalam memanfaatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis yang
lebih optimal. Genotipe tomat dengan ukuran yang tidak terlalu besar yang dibutuhkan
untuk menghindari penggunaan ruang yang tidak efisien. Karakter vegetatif panjang dan
lebar daun menunjukkan Ranta dan IPBT78 membutuhkan ruang tumbuh yang cukup
yang besar dibandingkan dengan genotipe lainnya.
Informasi karakter vegetatif tinggi tanaman sangat penting untuk diketahui, agar
penanaman genotipe satu dengan lainnya dapat diatur sehingga tidak saling menaungi
dan proses fotosintesis yang terjadi menjadi optimal. Rata–rata tinggi tanaman genotipe
yang diuji berkisar antara 75.67 – 98.35 cm tanaman–1. IPBT33, IPBT34, IPBT43,
IPBT64 dan Ratna memiliki tinggi tanaman yang paling tinggi diantara genotipe yang
diuji (Tabel 5). Subhan (1989) menyatakan perbedaan tinggi tanaman dipengaruhi oleh
faktor genetik masing–masing galur/nomor dan lingkungan antara lain intensitas
cahaya, temperatur, dan ketersediaan unsur hara. Tanaman dengan tinggi sedang akan
memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang optimum (Yamaguchi 1997).
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Pengamatan Generatif
Pengamatan yang dilakukan pada masa generatif adalah pengamatan yang
dilakukan setelah 50% tanaman mulai berbunga, pengamatan karakter generatif
meliputi diameter batang, waktu berbunga, waktu panen, bobot buah per tanaman,
panjang buah, diameter buah, tebal daging buah, jumlah buah per tanaman dan bobot
buah per tanaman.
Tidak terdapat perbedaan panjang diameter batang yang signifikan antara lokasi
Purwakarta dan Tajur. Rata–rata diameter batang di keempat lokasi menunjukkan selain
IPBT30 dan IPBT33 memiliki rata–rata diameter yang paling tinggi diantara genotipe
yang diuji. IPBT57 dan Ratna menunjukkan beda yang sangat signifikan dengan
IPBT33 (Tabel 6). Diameter batang yang besar memungkinkan pengangkutan unsur
hara dari dalam tanah oleh pembuluh angkut semakin besar sehingga meningkatkan
kebutuhan nutrisi tomat selama masa pertumbuhan.
Perhitungan umur berbunga dan panen ditandai dengan terdapat semburat warna
orange atau merah sebesar 50% permukaan buah. Umur berbunga tomat di di empat
lokasi pengujian berkisar dari 21 – 29 hari setelah pindah tanam. IPBT3, IPBT30,
IPBT33 dan IPBT53 memiliki waktu berbunga yang paling cepat di antara genotipe
lainnya. Keempat genotipe tersebut berbunga mulai dari 21.25 – 23.33 HST. Genotipe
yang masa mulai berbunga paling lama adalah IPBT60, IPBT64 dan Ratna (Tabel 6).
Bostland dan Votava (2000) menyatakan Perbedaan umur berbunga pada tiap lokasi
diduga disebabkan oleh perbedaan suhu lingkungan yang mempengaruhi perkembangan
tanaman, terutama suhu pada malam hari.
Rata–rata waktu panen yang diuji pada percobaan ini berdasarkan Tabel 11
berkisar antara 48 – 57 HST. IPBT3, IPBT8, IPBT30, IPBT33, IPBT43 dan IPBT53
memiliki umur panen yang paling cepat. IPBT3, IPBT8, IPBT30, IPBT57, IPBT60 dan
IPBT64 pada lokasi Purwakarta memiliki waktu panen yang paling cepat yaitu berkisar
dari 34 – 41.33 HST. Pada lokasi Lombok selain IPBT8, IPBT34, Ratna dan Intan
merupakan genotipe yang memiliki umur panen yang paling cepat. IPBT3, IPBT30,
IPBT30, IPBT33, dan IPBT53 juga merupakan genotipe yang memiliki waktu panen
yang paling cepat. Pada lokasi Luewikopo genotipe yang memiliki umur panen yang
paling cepat adalah genotipe selain IPBT78 (60 HST). Informasi tentang umur panen
suatu tanaman penting untuk diketahui karena menurut Sulaeman (2012), umur tanaman
dapat menunjukkan tingkat efisiensi laju pembentukan hasil. Varietas yang memiliki
potensi hasil yang rendah tetapi memiliki umur genjah dapat memiliki tingkat efisiensi
laju pembentukan hasil yang baik. Sebaliknya, varietas dengan potensi hasil yang tinggi
namun berumur dalam memiliki tingkat efisiensi laju pembentukan hasil belum tentu
optimal.
Keseragaman bentuk dan ukuran buah sangat diperlukan dalam pemasaran buah
tomat karena berhubungan dengan selera konsumen. Ukuran buah tomat yang disukai
konsumen adalah ukuran buah yang agak besar, yaitu buah yang memiliki volume 80 –
90 cm3 atau setara dengan bobot buah per butir yang termasuk dalam grade B (100< B<
150 g) (Marpaung, 1997; Purwati, 2007). Tabel 12 menunjukkan bahwa IPBT8,
IPBT78, Ratna dan Intan memiliki rata–rata bobot buah di semua lokasi yang paling
tinggi diantara genotipe lainnya dengan bobot berkisar dari 36.19 – 45.72 g buah–1.
IPBT8, IPBT64, IPBT78, Ratna dan Intan menghasilkan bobot buah yang paling besar
untuk lokasi Purwakarta. Bobot buah terbesar pada lokasi Lombok adalah IPBT60,
IPBT78 dan Ratna. Penelitian tomat di Tajur menunjukkan bobot buah terbesar
dihasilkan oleh genotipe IPBT8, IPBT43, IPBT64, IPBT78, Ratna dan Karina. Bobot
buah terbesar di Leuwikopo dihasilkan oleh selain genotipe IPBT3, IPBT30, IPBT33,
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IPBT34 dan IPBT53. IPBT78 dan Ratna di semua lokasi selalu menghasilkan genotipe
dengan bobot yang paling tinggi. Sehingga menjadi nilai tambah bagi pemulia untuk
mengembangkan genotipe ini sebagai genotipe unggul dataran rendah. Beberapa
genotipe di Tajur mengalami peningkatan bobot buah dibandingkan dengan tiga lokasi
lainnya (Tabel 6), namun bobot buah per tanaman tidak ada yang mencapai bobot
kelompok grade B.
Tabel 6. rata-rata karakter generative 14 genotipe tomat pada 4 lingkungan

Diameter Umur
Umur
No. genotipe batang
berbunga panen
IPBT3
11.04abc 22.58ef
49.00efg
1
2

IPBT8

10.56abc

3

IPBT30

4

Bobot
per
buah
16.31efg

Tebal
Diamater daging
buah
buah
e
29.78
4.03abc

Jumlah
buah
per
tanaman
74.45ab

Bobot
buah per
tanaman
865.82abc

23.83cde

49.42efg

36.19abc 39.85bc

3.72bcde

23.84e

75.77bc

9.94bc

21.25f

48.58fg

12.46fg

28.69e

3.05ef

58.36bc

609.41c

IPBT33

9.78c

23.33def

50.75defg

12.30fg

28.49e

3.10def

85.65a

35.38abc

5

IPBT34

10.83abc

24.50bcde

55.25abc

23.47de

34.45d

3.51cdef

44.23cd

860.78abc

6

IPBT43

11.07abc

24.00bcde

51.50cdefg 30.26bcd 36.56cd

4.02abcd

44.85cd

1009.41ab

7

IPBT53

11.15abc

22.83ef

47.83g

11.62g

26.83e

2.76f

78.19ab

675.39bc

8

IPBT57

12.05a

25.50bcd

52.50cde

21.85def

35.85cd

3.80abcde 37.96de

827.60abc

9

IPBT60

10.71abc

26.17abc

51.75cdef

29.15cd

38.38bcd

4.42abc

44.17cd

949.72abc

10

IPBT64

10.74abc

26.50ab

52.58cde

35.08bc

38.38bcd

4.47ab

34.02de

1076.72a

11

IPBT78

11.59ab

25.92abc

56.50ab

45.72a

41.44ab

4.70a

29.59de

1064.55a

12

Karina

11.19abc

24.58bcde

54.17bcd

30.77bcd 37.57bcd

4.01abcd

28.78de

756.42abc

13

Ratna

11.94a

28.08a

58.25a

39.46ab

4.53ab

30.75de

82.49ab

14

Intan
10.88abc 24.92bcde 55.25abc 40.10ab 44.35a
3.95abcde 25.86de 745.08abc
Keterangan : angka yang diikuti huruf kecil yang sama pada kolom yang sama dan
angka yang diikuti huruf kapital yang sama pada baris yang sama artinya
tidak berbeda nyata berdasarkan uji lanjut BNJ dengan taraf 5%

37.38bcd

Rata–rata diameter buah disemua lokasi adalah dari 26.83 – 44.35 mm buah–1. Diameter
buah paling besar ditunjukkan oleh IPBT78 dan Intan yaitu dari 41.44 – 44.35 mm
buah–1. IPBT3, IPBT30, IPBT33 dan IPBT53 menghasilkan diameter buah yang paling
kecil karena memiliki bobot buah yang relatif kecil juga (Tabel 6).
Kriteria tebal daging tomat yang baik adalah 4 mm (Suryadi et al. 2004). Sehingga
genotipe tomat yang termasuk ke dalam kriteria tersebut berdasarkan rata–rata ketebalan
daging genotipe di semua lokasi adalah IPBT3, IPBT43, IPBT60, IPBT64, IPBT78,
Karina serta Ratna (Tabel 6).
Jumlah buah per tanaman pada Tabel 6 menunjukkan genotipe yang menghasilkan
jumlah buah tertinggi ditunjukkan oleh IPBT33 (85.65 buah tanaman–1) dan tidak
berbeda nyata dengan IPBT3 dan IPBT53 masing–masing sebanyak 74.45 dan 78.19
buah tanaman–1. Jumlah buah per tanaman terendah ditunjukkan oleh IPBT8, IPBT57,
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IPBT64, IPBT78, Karina, Ratna dan Intan. Jumlah buah dan bobot buah akan
mempengaruhi bobot hasil per tanaman yang dihasilkan. Sebagai pemulia diharapkan
tomat unggul dataran rendah yang dihasilkan memiliki jumlah buah dan bobot yang
besar sehingga mampu meningkatkan produksi tomat per hektar.
Bobot buah per tanaman semua genotipe yang diuji pada rata–rata genotipe untuk
semua lokasi berkisar 609.41 – 1076.72 g (Tabel 6). Berke dan Gniffke (2006)
menyebutkan jika jarak tanam 50 cm x 50 cm dengan lebar bedengan 1 m maka jumlah
populasi tanaman per hektar kurang lebih sebanyak 26670 tanaman dimana asumsinya
adalah hanya 80% tanaman yang dapat berproduksi dengan baik. IPBT3, IPBT8,
IPBT30, IPBT33, IPBT34, IPBT53, IPBT60, IPBT64, IPBT78 dan Ratna menunjukkan
hasil yang tidak berbeda nyata pada lokasi Purwakarta. Genotipe yang potensial dilokasi
ini adalah IPBT78 dengan rata–rata produksi yang paling tinggi dan yaitu 964.91 g
tanaman–1 atau setara dengan 18.45 ton ha–1. Untuk lokasi Lombok, produksi tertinggi
dihasilkan oleh genotipe IPBT43, IPBT60, IPBT64 dan IPBT78 dengan potensi hasil
masing–masing sebesar 34.74, 23.81, 26.84 dan 25.71 ton ha–1. Tajur menunjukkan
peningkatan produksi hampir di semua genotipe yang diuji. IPBT34, IPBT43, IPBT57,
IPBT60, IPBT64, Karina dan Ratna menghasilkan produksi yang paling tinggi dengan
potensi hasil masing–masing mencapai 26.80, 27.84, 33.74, 25.92, 31.97, 30.38 dan
40.25 ton ha–1. Genotipe selain IPBT30 dan IPBT53 untuk lokasi Leuwikopo
menghasilkan bobot per tanaman yang paling tinggi dengan potensi hasil berkisar dari
17.79 – 34.00 ton ha–1. Produksi ini sudah melebihi produksi tomat dataran rendah yang
disebutkan oleh Purwati (2007), bahkan ada yang melebihi produksi tomat dataran
tinggi sebesar 26.6 ton ha–1.
Informasi rata–rata bobot buah per tanaman di semua lokasi menunjukan genotipe yang
memiliki produksi per tanaman yang paling tinggi adalah IPBT3, IPBT33, IPBT34,
IPBT43, IPBT57, IPBT60, IPBT64, IPBT78, karina, Ratna dan Intan. Genotipe yang
selalu memperlihatkan bobot buah per tanaman yang baik di masing–masing lokasi
menurut data pada Tabel 17 adalah IPBT60 dan IPBT64. Namun IPBT78 juga
menunjukkan hasil yang relatif stabil di keempat lokasi yaitu berkisar 964.91 – 1204.84
g tanaman–1. Genotipe yang memiliki produktivitas hasil di atas 1000 g tanaman–1
berdasarkan rata–rata genotipe di semua lokasi adalah IPBT43, IPBT64 dan IPBT78
dengan produktivitas mencapai 21.54, 22.97 dan 22.71 ton ha–1.

Gambar 1 Bobot rata–rata buah per tanaman 14 genotipe tomat pada setiap lingkungan
Analisis ragam gabungan untuk hasil bobot buah per tanaman menunjukkan
bahwa pengaruh genotipe, lokasi dan interaksi keduanya berbeda nyata (Tabel 4). Hasil
yang berbeda pada setiap lingkungan penelitian menunjukkan adanya perbedaan
tanggap genotipe terhadap masing–masing Lingkungan. Daerah Tajur menunjukkan
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rata–rata produksi bobot per buah yang paling tinggi dibandingkan derah pengujian lain
(Gambar 1). Sehingga dapat dijadikan pertimbangan pemulia tomat dalam
mengembangkan tomat dataran rendah dengan harapan hasil optimal. Lokasi Tajur dan
Leuwikopo dapat dikembangkan menjadi daerah pengembangan Tomat secara luas.
Tabel 7. Korelasi bobot buah per tanaman dengan karakter pengamatan lain.
Lokasi
Semua
Lombo
Leuwik
Karakter Pengamatan
lokasi
Purwakarta k
Tajur
opo
Karakter vegetatif
Panjang daun

0.540**

0.009tn

0.332*

0.512**

0.464**

Lebar daun

0.561**

0.062tn

0.081tn

0.387*

0.594**

Tinggi tanaman
Karakter generatif

0.108tn

0.223tn

0.105tn

0.333*

0.017tn

**

tn

tn

–
0.042tn

0.468**

0.435**

–0.003tn

0.523**

0.242tn

Diameter batang

0.423

0.266

0.174

Waktu berbunga

0.261**

–0.034tn

Waktu panen

0.439**

–0.038tn

0.150tn
–
0.318*

Bobot per buah

0.398**

0.398**

0.374*

0.280tn

0.502**

Diameter buah

0.550**

0.329*

0.398**

0.297tn

0.490**

Tebal daging buah

0.509**

0.467**

0.364*

0.406**
–
0.071tn

0.400**

Jumlah buah per tanaman 0.509**
0.574**
0.584**
Keterangan: * : nyata; ** : sangat nyata; tn : tidak berbeda nyata

0.081tn

Korelasi antar sifat tanaman penting dalam pemuliaan tanaman. Cara mengukur
korelasi antara tanaman adalah menggunakan koefisien korelasi. Menurut Asmara et al.
(2011) korelasi merupakan nilai dari hubungan dua sifat atau lebih baik genetik dan non
genetik. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan
antar variabel atau lebih. Artinya dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau
negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi.
Nilai korelasi antar beberapa sifat yang diamati terhadap hasil disajikan pada Tabel 7.
Rata–rata semua lokasi untuk karakter panjang daun, lebar daun, diameter
batang, waktu berbunga, waktu panen, bobot per buah, panjang buah, diameter buah,
tebal daging buah, dan jumlah buah per tanaman menunjukkan korelasi yang positif
terhadap karakter bobot buah per tanaman. Komponen hasil yang menunjukkan korelasi
positif yang nyata terhadap hasil di lokasi Purwakarta adalah panjang buah, diameter
buah, dan sangat nyata untuk bobot per buah, tebal daging buah dan jumlah buah per
tanaman. Untuk lokasi Lombok korelasi positif yang nyata dengan hasil ditunjukkan
oleh karakter panjang daun, bobot per buah dan tebal daging buah, serta sangat nyata
untuk panjang buah, diameter buah, dan jumlah buah per tanaman. Untuk Tajur lebar

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

248

daun, tinggi tanaman menunjukkan korelasi positif yang nyata terhadap hasil dan sangat
nyata terhadap karakter panjang daun, waktu berbunga, waktu panen dan tebal daging
buah. Korelasi positif yang sangat nyata terhadap hasil untuk lokasi Leuwikopo
ditunjukkan oleh karakter panjang daun, lebar daun, diameter batang, bobot per buah,
panjang buah, diameter buah, dan tebal daging buah. Korelasi positif yang nyata
menunjukkan kenaikan nilai komponen hasil akan diikuti oleh kenaikan hasil bobot
buah per tanaman tomat di setiap lokasi. Korelasi negatif yang nyata ditunjukkan oleh
karakter waktu panen pada lokasi Lombok. Korelasi negatif menunjukkan penurunan
nilai karakter tersebut mampu meningkatkan hasil bobot buah per tanaman.
Karakter tebal daging berkorelasi positif dimasing–masing lingkungan sehingga
baik digunakan sebagai karakter seleksi genotipe unggul dan beradaptasi di dataran
rendah karena interaksi GxE pada analisis ragam gabungan untuk karakter tebal daging
menunjukkan tidak berbeda nyata.
KESIMPULAN
1. Terdapat interaksi genotipe dan lingkungan yang berbeda nyata untuk karakter
pengamatan diameter batang dan sangat nyata untuk karakter bobot buah
pertanaman, ukuran buah, diameter buah, tinggi tanaman, panjang daun, waktu
berbunga, waktu panen, jumlah buah per tanaman dan bobot buah pertanaman.
2. Genotipe yang memiliki produktivitas di atas 1000 g tanaman–1 berdasarkan rata–rata
genotipe di semua lokasi adalah IPBT43, IPBT64 dan IPBT78 dengan produktivitas
mencapai 21.54, 22.97 dan 22.71 ton ha–1.
3. IPBT3, IPBT30, IPBT33 dan IPBT53 memiliki waktu berbunga yang paling cepat di
antara genotipe lainnya.
4. IPBT3, IPBT8, IPBT30, IPBT33, IPBT43 dan IPBT53 memiliki umur panen yang
paling cepat di antara genotipe lainnya.
5. Panjang buah tertinggi dihasilkan oleh IPBT78 dan Ratna.
6. Diameter buah tertinggi dihasilkan oleh IPBT78 dan Intan.
7. Jumlah buah per tanaman tertinggi dihasilkan oleh IPBT33, IPBT3 dan IPBT53.
8. Karakter tebal daging buah di masing–masing lokasi berkorelasi positif terhadap
bobot buah per tanaman tomat sehingga baik digunakan sebagai karakter seleksi
genotipe unggul dataran rendah.
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KERAGAAN PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI BEBERAPA VARIETAS
UNGGUL BARU PADI MELALUI INOVASI TEKNOLOGI PENGELOLAAN
TANAMAN TERPADU
(PERFORMANCE OF GROWTH AND PRODUCTION OF SOME NEW HIGH
YIELDING VARIETIES THROUGH INTEGRATED PLANT MANAGEMENT
INNOVATION TECHNOLOGY)
Ni Putu Suratmini1), K.K.Sukraeni1) dan N.Sutresna1)
1)
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jln. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar.
P.O. BOX:3480. Telp.(0361)720498, Fax. (0361)720498,
Email:suratminiputu@yahoo.com
ABSTRAK
Penggunaan VUB padi berpotensi hasil tinggi dan adaptif terhadap agroekosistem
spesifik lokasi merupakan salah satu komponen utama dalam penerapan pengelolaan
tanaman padi secara terpadu (PTT). Pengkajian dengan tujuan untuk mengetahui
keragaan pertumbuhan dan hasil beberapa varietas unggul baru melalui inovasi
teknologi pengelolaan tanaman terpadu padi, telah dilaksanakan di Subak Dawan,Desa
Dawan Kabupaten Klungkung Bali tahun 2016. Rancangan yang digunakan adalah
Rancangan acak kelompok (RAK) dengan 6 petani kooperator dan 6 ulangan serta 5
varietas sebagai perlakuan. Varietas unggul baru yang ditanam adalah Inpari 16, Inpari
19, Inpari 30, Inpago 9, serta Varietas Ciherang sebagai pembanding. Penanaman
dilakukan dengan inovasi teknologi Pengelolaan tanaman terpadu padi seperti : tanam
bibit muda (umur 13 hss), tanam 1-3 bibit/lubang, cara tanam legowo 2:1, pemupukan
dengan urea dan ponska masing-masing 200 kg/ha, pengairan berselang dan
pengelolaan hama penyakit secara terpadu. Parameter yang diamati adalah tinggi
tanaman, jumlah anakan produktif, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, panjang
malai, berat 1000 biji (g) dan berat gabah kering panen (t/ha). Hasil pengkajian
menunjukkan bahwa hasil gabah kering panen untuk ke lima varietas menunjukkan
perbedaan yang nyata, dimana hasil tertinggi ditunjukkan oleh Inpari 30, sedangkan
hasil yang paling rendah ditunjukkan oleh Inpago 9. Dibandingkan dengan varietas
Ciherang (7.4 t/ha), hasil gabah kering panen dariInpari 30 (8 t/ha) lebih tinggi 8.11%,
sedangkan berat gabah kering panen antara Inpari 16 (7.0 t/ha) dan Inpari 19 (7.0 t/ha)
tidak berbeda nyata dengan Ciherang. Berat gabah kering panen dari Inpago 9 (5.0 t/ha)
terlihat paling rendah dan 48% lebih rendah dibandingkan dengan Ciherang.
Kata kunci : pertumbuhan, produksi, varietas unggul baru.
ABSTRACT.
Use of new variety with potentially high yielding and adaptable to specific agroecosystem is one of the main components in the application of rice integrated plant
management (IPM). Assessment in order to determine the performance of growth and
yield some new high yielding varieties,through integrated plant management innovation
technology have been conducted at Subak Dawan, Klungkung Regency Bali Province in
2016. Assesment using randomized complete block design (RCBD) with six farmers
cooperators and 6 replication and 5 varieties as treatment. New high yielding varieties
are Inpari 16, Inpari 19, Inpari 30, Inpago 9, and Ciherang variety as control. Planting
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was done with the technological innovation of rice integrated plant management such
as: planting young seedlings (age 13 day after seedling), planting 1-3 seeds / hole, 2:1
pair-rows planting syatem (legowo 2: 1), fertilization with urea and ponska each of 200
kg / ha, intermittent irrigation and integrated pest management. Parameters measured
were : plant height, number of productive tiller, the number of filled grain, grain emty
number, panicle length, weight of 1000 seeds (g) and the harvest dry grain yield (t / ha).
The result showed that the harvest dry grain yield for five varieties showed significant
differences, which the highest results showed by Inpari 30, while the lowest results
showed by Inpago 9. The harvest dry grain yield of Inpari 30 (8 t / ha) or 8,11% was
higher compared with Ciherang (7.4 t / ha), while the harvest dry grain yield between
Inpari 16 (7.0 t / ha) and Inpari 19 (7.0 t / ha) was not significantly different with
Ciherang. The lowers harvest dry grain yield showed by Inpago 9 (5.0 t / ha) and 48%
lower compared to Ciherang.
Keywords : growth, production, new high yielding variety.

LATAR BELAKANG
Kebutuhan beras terus meningkat seiring dengan dengan peningkatan jumlah
penduduk. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 1,27-1,29%
pertahun, dengan laju pertumbuhan tersebut pada tahun 2025 jumlah penduduk
Indonesia diproyeksikan mencapai 296 juta jiwa dengan kebutuhan beras sekitar 41,5
juta ton atau setara dengan 78,3 juta ton gabah kering (Las et al., 2008). Tantangan
pemenuhan kebutuhan dan swasembada beras kedepan akan semakin berat mengingat
adanya kecendrungan melandainyainya pertumbuhan produktivitas dan produksi padi.
Disamping melandainya produktivitas padi , juga tingginya pertumbuhan populasi
penduduk, konversi lahan sawah subur ke tanaman lainnya yang lebih bernilai jual
tinggi, pembangunan kawasan perumahan, perkantoran dan kawasan industri,
meningkatnya kompetisi antar-usahatani, keterbatasan sumber. Kementerian Pertanian
dalam menyikapi situasi pangan dunia saat ini berupaya keras mengamankan
permintaan dan penyediaan pangan dalam negeri dengan program P2BN yang dimulai
tahun 2007. Dalam program P2BN inovasi teknologi varietas unggul baru (VUB) padi
(inbrida dan hibrida) serta Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) merupakan andalan di
dalam meningkatkan produktivitas dan produksi padi (Haryono, 2014). Varietas unggul
baru merupakan salah satu teknologi inovatif yang handal untuk meningkatkan
produktivitas padi, baik melalui peningkatan potensi atau daya hasil tanaman maupun
toleran atau tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik (Suprihatno et al., 2007).
Varietas Unggul Baru (VUB) sebagai salah satu komponen produksi telah memberikan
sumbangan sebesar 56% dalam peningkatan produksi (Deptan, 2007). Penyediaan beras
dalam jumlah yang cukup besar dengan harga yang terjangkau merupakan prioritas
utama pembangunan nasional. Selain sebagai makanan pokok lebih dari 95% rakyat
Indonesia, padi juga menyediakan lapangan kerja lebih dari 20 juta rumah tangga petani
di pedesaan (Makarim dan Ikhwani, 2013).
Varietas unggul baru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam
peningkatan produktivitas padi di Indonesia. Kementerian Pertanian telah melepas
lebih dari 233 varietas unggul yang terdiri atas 144 varietas unggul padi sawah inhibrida
( Inpari), 35 varietas unguul padi hibrida (Hipa), 30 varietas unggul padi gogo (Inpago)
dan 24 varietas padi rawa (Inpara). Sebagian besar dari varietas unggul tersebut
dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian (Sembiring, 2009).
Varietas unggul yang ditanam terus menerus kemungkinan akan mengalami
perubahan antara lain kemurnian varietas dan ketahanannya terhadap hama dan penyakit
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tertentu semakin menurun. Varietas unggul mempunyai gen ketahanan yang terbatas,
bila terjadi perubahan strain di lapangan ketahanan akan patah dan varietas yang tadinya
tahan memberikan respon peka terhadap wabah dari strain yang muncul. Oleh karena itu
diperlukan varietas unggul baru untuk menggantikan varietas unggul tersebut. Ciherang
merupakan varietas unggul baru yang sudah dilepas sejak tahun 2000 dan sejak dilepas
Ciherang masih mendominasi areal pertanaman di Bali, karena daya hasilnya tinggi,
rasa nasi enak dan kualitas beras baik. Penggunaan varietas secara terus-menerus dari
musim ke musim dalam satu hamparan yang luas akan berdampak negatif yaitu
produktivitas padi cendrung menurun (Ardjasa et al., 2004). Oleh karena itu, perlu
dilakukan pergiliran varietas dengan penggunaan varietas lainnya. Pengkajian ini
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keragaan pertumbuhan dan hasil beberapa
varietas unggul baru melalui inovasi teknologi pengelolaan tanaman terpadu padi.

BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu
Kegiatan dilaksanakan di Subak Dawan, Desa Dawan, Kecamatan Dawan,
Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Waktu Pelaksanaan adalah : musim tanam I (
bulan April-Juli) tahun 2016.
Bahan dan Alat
Bahan yang dipergunakan dalam kajian ini adalah pupuk Urea, Ponska, pestisida
dan benih VUB Inpari 16, inpari 19, Inpari 30 dan Ciherang berasal dari hasil kegiatan
UPBS BPTP Bali yang ada di Subak Guama dan Varietas Inpago 9 yang berasal dari
Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi. Sedangkan alat yang digunakan adalah alat
bercocok tanam, meteran, timbangan dan alat-alat pertanian lainnya.
Rancangan Percobaan
Pengkajian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 6 petani
kooperator dan 6 ulangan. Luas petak per varietas disesuaikan dengan luas alami
petakan petani. Sebagai perlakuan adalah Varietas Unggul Baru (VUB) yaitu: Inpari 16
Pasundan, Inpari 19,Inpari 30, Inpago 9 dan Ciherang sebagai pembanding. Di Bali
khususnya, Varietas Ciherang merupakan varietas unggul baru yang saat ini paling
disenangi petani dan penyebarannya paling luas. Akan tetapi varietas ini sudah ditanam
selama +16 tahun. Sedangkan Varietas Inpari 16 Pasundan dan Inpari 19 dilepas tahun
2011, Inpari 30 Ciherang Sub 1 dilepas tahun 2012, sedangkan Inpago 9 adalah varietas
padi gogo dilepas tahun 2012 (Badan Litbang Pertanian, 2015). Penanaman dilakukan
dengan inovasi teknologi PTT seperti : tanam bibit muda (umur 13-15 hss), tanam 1-3
bibit/lubang, pemupukan dengan Urea dan Ponska masing – masing 200 kg/ha dan
diberikan 3 kali yaitu 1/3 pada umur 7 – 10 hst, 1/3 pada umur 20 – 25 hst, dan 1/3 pada
umur 35 – 40 hst (hari setelah tanam), pengairan berselang dan pengelolaan hama
penyakit secara terpadu. Parameter yang diamati meliputi: tinggi tanaman maksimum
(cm), jumlah anakan produktif per rumpun (batang), panjang malai (cm), jumlah gabah
isi per malai (butir), jumlah gabah hampa per malai (butir), bobot 1000 butir biji (g),
dan berat gabah kering panen (GKP t/ha).
Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan analisis varians, sedangkan untuk melihat
perbedaan antar perlakuan dilanjutkan dengan Uji DMRT 5% dengan menggunakan

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

253

SPSS Statistic 17 software Luas petak per varietas disesuaikan dengan luas alami
petakan petani.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengkajian
Hasil analisis statistika menunjukkan bahwa varietas Inpari 16 Pasundan, Inpari
19 dan Inpari 30 menunjukkan daya adaptasi yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari
pertumbuhan dan hasil tanaman yang tidak berbeda dengan varietas yang sudah
beradaptasi dengan baik (Varietas Ciherang). Tinggi tanaman terlihat berbeda nyata
antar varietas yang ditanam. Tinggi tanaman yang paling tinggi ditunjukkan oleh
varietas Inpago 9 dan berbeda nyata dengan varietas yang lain (Tabel 1). Tinggi
tanaman yang semakin tinggi belum bisa menjadi indikasi akan tinggi pula tingkat
produksinya (Rubiyo et al., 2005).
Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman (cm), jumlah anakan produktif (jap), dan panjang
malai (cm) dari beberapa VUB di Subak Dawan tahun 2016
Varietas
Tinggi tanaman
Jumlah anakan
Panjang malai
(cm)
produktif (batang)
(cm)
Inpari 16

108.8 a

15.2 b

26.6 ab

Inpari 19

106.0 a

17.8 b

26.4 ab

Inpari 30

115.0 b

19.0 c

27.0 b

Inpago 9

139.2 c

12.6 a

25.0 a

Ciherang

109.5 a

16.6 b

24.8 a

Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
tidakberbeda nyata pada uji DMRT 5%
Dari Tabel 1 terlihat jumlah anakan produktif yang lebih sedikit ditunjukkan
oleh varietas Inpago 9 dan berbeda nyata dengan varietas lain, sedangkan varietas yang
lain tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan Ciherang. Umumnya terdapat
korelasi positif antara jumah malai yang terbentuk dengan jumlah anakan, dimana
semakin banyak jumlah anakan semakin banyak malai yang dihasilkan dan diharapkan
semakin tinggi produktivitas padi. Jumlah anakan padi pada fase vegetatif lebih
dipengaruhi oleh sifat genetik tanaman dan tergantung pada sensitifitas dari varietas/
galur harapan yang dibudidayakan terhadap lingkungan (Guswara dan Samaullah,
2009).
Pada Tabel 2 terlihat jumlah gabah isi per malai varietas Inpari 16 Pasundan
paling sedikit dan berbeda nyata dengan varietas lain. Sedangkan jumlah gabah isi
antara varietas Inpari 16, Inpari 19 , Inpari 30 dan Inpago 9 tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata dengan Ciherang (kontrol).
Pada Tabel 2 terlihat jumlah gabah isi per malai varietas Inpari 16 Pasundan
paling sedikit dan berbeda nyata dengan varietas lain. Sedangkan jumlah gabah isi
antara varietas Inpari 16, Inpari 19 , Inpari 30 dan Inpago 9 tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata dengan Ciherang (kontrol). Jumlah gabah hampa yang paling
sedikit ditunjukkan oleh Inpari 30, dan jumlah gabah hampa paling banyak ditunjukkan
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oleh Varietas Inpago 9 dan lebih tinggi dibandingkan Ciherang. Panjang malai yang
dihasilkan tanaman padi umumnya berkorelasi positif dengan jumlah gabah isi per
malai, sedangkan jumlah gabah isi per malai merupakan salah satu komponen hasil
yang menentukan tingkat produktifitas suatu vaeietas. Menurut Kamandalu dan
Suastika (2007) dari hasil analisis korelasi didapatkan bahwa adanya korelasi positif
antara jumlah gabah isi per malai dengan tingkat hasil gabah kering yang diperoleh.
Pada tabel 2 terlihat Berat 1000 butir pada Inpari 16 paling rendah dan diikuti oleh
Inpago 9 dan berbeda nyata dengan varietas lain. Sedangkan berat 1000 butir antara
Ciherang, Inpari 19 dan Inpari 30 tidak berbeda nyata.
Tabel 2. Rata-rata jumlah gabah isi (butir), j.gabah hampa (butir), berat 1000 butir
gabah (g) dan berat gabah kering panen (t/ha) dari beberapa VUB di Subak
Dawan tahun 2016
Varietas
Jumlah gabah Jumlah
Berat 1000 butir Berat gabah
isi
gabah hampa gabah
kering panen
(t/ha)
Inpari 16

134.8 a

19.8 b

25.0 a

7.0 b

Inpari 19

141.0 b

21.2 b

27.0 b

7.0 b

Inpari 30

140.0 b

11.8 a

27.0 b

8.0 c

Inpago 9

139.6 b

29.6 c

26.0 ab

5.0 a

Ciherang

140.0 b

17.5 b

27.0 b

7.4 b

Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
tidakberbeda nyata pada uji DMRT 5%
Dibandingkan dengan varietas Ciherang (7.4 t/ha), hasil gabah kering panen dari
Inpari 30 (8 t/ha) lebih tinggi 8.11%, sedangkan berat gabah kering panen antara Inpari
16 (7.0 t/ha) dan Inpari 19 (7.0 t/ha) tidak berbeda nyata dengan Ciherang. Berat gabah
kering panen dari Inpago 9 (5.0 t/ha) terlihat paling rendah dan 48% lebih rendah
dibandingkan dengan Ciherang (Tabel 2). Perbedaan hasil atau produksi suatu varietas
terutama disebabkan oleh perbedaan sifat genetis dari varietas tersebut serta keadaan
lingkungan tempat tumbuhnya. Perbedaan hasil suatu varietas disebabkan adanya
perbedaan dari 4 komponen hasil yaitu jumlah anakan produktif, jumlah gabah/malai,
persentase gabah hampa, bobot 1000 butir (Ramli, 1993).
Berat gabah kering panen dari Inpari 30 lebih tinggi dibandingkan dengan
Ciherang, kemungkinan disebabkan oleh karena jumlah anakan produktif dan panjang
malai lebih tinggi (Tabel 1) dengan jumlah gabah hampa yang lebih sedikit (Tabel 2)
Berat gabah kering panen Varietas Inpago 9 paling rendah kemungkinan disebabkan
karena jumlah gabah hampa per malai paling tinggi (Tabel 2), dan jumlah anakan
produktifnya paling rendah (Tabel 1). Menurut Arifin et al. (1999), jumlah butir isi per
malai berkorelasi positif dengan hasil tanaman begitu juga dengan jumlah butir hampa
dan bobot butir gabah isi merupakan salah satu penentu terhadap hasil. Penampilan
pertumbuhan dan hasil suatu tanaman dipengaruhi oleh faktor genotipe, faktor
lingkungan, dan interaksi genotipe x lingkungan. Beberapa genotipe menunjukkan
reaksi spesifik terhadap lingkungan tertentu dan beberapa varietas yang diuji di berbagai
lokasi menunjukkan daya produksi yang berbeda pada setiap lokasi (Harsanti et al.,
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2003). Hasil penelitian Marzuki et al. (1997) mendapatkan bahwa faktor lokasi,
musim, varietas berpengaruh nyata terhadap hasil gabah, berat 1000 butir, banyaknya
malai/rumpun, jumlah gabah isi dan jumlah gabah hampa/malai.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Hasil gabah kering panen (GKP) varietas Inpari 30 (8 t/ha) lebih tinggi 8,11%
dibandingkan dengan varietas Ciherang (7.4 t/ha), sedangkan berat gabah kering
panen Inpago 9 (5.0 t/ha) lebih rendah 48% dibandingkan dengan Ciherang
2. Berat gabah kering panen antara varietas Inpari 16 dan Inpari 19 tidak berbeda
nyata dengan varietas Ciherang.
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PENAMPILAN GENOTIPE JAGUNG UNGGUL DAN TOLERANSINYA
TERHADAP KETERBATASAN AIR DALAM SISTEM PENGEMBANGAN
AGROTEKNOLOGI BERBEDA SEBAGAI PENUNJANG PROGRAM
PIJAR DI PULAU LOMBOK NTB
(PERFORMANCE OF SUPERIOR MAIZE GENOTYPES AND THEIR
TOLERANCE TO LIMITED WATER IN DIFFERENT GROTECHNOLOGY
DEVELOPMENT SYSTEMS AS SUPPORTING FACTORS
FOR THE “PIJAR” PROGRAM IN LOMBOK, NTB)
I Wayan Sutresna1); Wayan Wangiyana1); Ni Wayan Dwiani1)
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Fakultas Pertanian Universitas Mataram
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji kemampuan daya adaptasi beberapa genotype
jagung pada dua lingkungan tumbuh (paket teknologi) terhadap pertumbuhan dan hasil.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental dengan percobaan di
lapangan. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Petak Terbagi (Split
Plot Design) yang terdiri atas dua factor. Sebagai Petak Utama adalah Paket teknologi
sebagai lingkungan tumbuh (T), sedangkan sebagai Anak Petak adalah genotipe
potensial/varietas (G). Percobaan dilaksanakan pada lahan tadah hujan berpengairan
High Level Diversion di Lombok Tengah mulai bulan Juni sampai dengan September
2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kedua Paket teknologi sederhana maupun
teknologi yang telah diperbaiki belum mampu meningkatkan bobot biji kering pipil
tanaman jagung kecuali terhadap bobot brangkasan segar, diameter tongkol, panjang
tongkol, dan bobot 100 butir biji kering;
Hibrida BISI 2, BISI 18, NK22, Pioner dan komposit Sukmaraga, Lamuru dan Arjuna
menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dan komponen hasil serta bobot biji kering
pipil lebih tinggi dan berbeda dengan Populasi C2. Diharapkan Hibrida BISI 2, BISI
18, NK22, Pioner dan komposit Sukmaraga, Lamuru dan Arjuna
dapat
dipertimbangkan untuk dibudidayakan pada lingkungan tumbuh dengan penerapan
paket teknologi sederhana maupun yang telah diperbaiki pada kondisi keterbatasan air
Kata kunci : Air terbatas, Jagung; Paket teknologi; Air terbatas
Keywords: Maize; Production technology package; Limited water
ABSTRACT
This study aimed to evaluate adaptability of various maize genotypes to two dryland
growing environments (technology packages) on maize growth and yield. Research
method applied was experimental method by conducting a field experiment. The
experiment was designed according to Split Plot Design in three blocks, with two
treatment factors. The main plots were production technology packages as the growth
environments (T), while the subplot were maize genotypes/varieties (G). The experiment
was conducted in the area of Center Lombok, from June to September 2016. Results
indicated that both the technology packages either the simple or the improved
technology have not been able to increase grain yield wight of the maize genotypes
except for the wight of fresh biomass, ear diameter, ear lengt and weight of 100 dry
grains; Hibrida BISI 2, BISI 18, NK22, Pioner dan komposit Sukmaraga, Lamuru and
Arjuna showed better growth and higher yield components and grain yield the same as
and significantly of C2 population
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It is reccommended that Hibrida BISI 2, BISI 18, NK22, Pioner and Sukmaraga,
Lamuru and Arjuna composite can be considered to be cultivated in a growing
environment with an application of either the simple technology or the improved
technology packages.
Keywords: Maize; Production technology package; Limited water
LATAR BELAKANG
Pengertian ketahanan pangan berdasarkan UU 7/1996 tentang pangan adalah
terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan
yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Hal ini
mengisyaratkan pentingnya teknologi dalam mengatasi kelaparan dan kemiskinan.
Penemuan varietas unggul padi dan jagung yang berdaya hasil tinggi, umur genjah,
respon pemupukan, tahan kekeringan dan toleran terhadap hama dan penyakit telah
mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi produksi, ketercukupan dan
keterjangkauan pangan secara dramatis. Demi keberlanjutanya maka kajian terhadap
paket teknologi selalu dikembangkan khususnya tanaman jagung.
Propinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas dua pulau yaitu P. Lombok dan
P. Sumbawa, memiliki lahan kritis/kering seluas 470.875,47 hektar yang merupakan
23,79 % dari keseluruhan lahan di NTB, selain kawasan hutan (Bappeda Tk.I
NTB,1990)
Di Pulau Lombok, wilayah lahan kering tersebar dibagian utara dan dibagian
selatan. Dibagian utara meliputi tiga kecamatan, termasuk wilayah kabupaten Lombok
Barat. Lahan kering tersebut merupakan lahan tegalan yang telah mendapat pengairan
irigasi sumur pompa, sehingga memungkinkan pengembanagan tanamman palawija
khususnya jagung dengan memanfaatakan sisa air tanah setelah padi gogo. Sedangkan
dibagian selatan meliputi dua kecamatan di Kabupaten Lombok Timur dan tiga
kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah. Lahan kering tersebut terdiri atas lahan
tegalan dan lahan tadah hujan yang telah mendapat pengairan Hgh Lvel Dversion
(HLD).
Pengairan HLD merupakan suatu pengairan irigasi bertekanan tinggi untuk
dapat mengalirkan air kesaluran irigasi yang ada di Lombok bagian selatan. Akan tetapi
sejauh ini lahan pengairan HLD pada musim kemarau II belum sepenuhnya
dimanfaatkan oleh petani. Petani masih terbiasa dengan pola tanam gogorancahpalawija-bera.
Sejak tahun 1990 Dinas Kimpraswil NTB telah berupaya mengembangkan sumur
pompa air tanah dalam untuk pengembangan pertanian tanaman pangan di lahan kering
sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan dan gizi buruk. Namun program ini belum
diarahkan untuk pemanfaatan sumber daya air yang ada secara efisien, karena masih
menggunakan system irigasi terbuka dengan penggenangan (flooding). Sistem seperti
ini sangat tidak efisien dan biaya operasional sangat mahal, oleh karena itu diperlukan
inovasi teknologi dan rekayasa social ekonomi untuk meningkatkan efisiensi
penggunaan air irigasi agar pemanfaatan air tanah dalam dapat dilakukan lebih efisien,
ekonomis dan berkelanjutan.
Menurut Dinas Pertanian NTB (2008), bahwa selain beras ternyata jagung
merupakan komuditas yang sangat potensial untuk dikembangkan di wilayah lahan
kering. Untuk dapat memanfaatkan peluang ini maka pemerintah NTB telah membuat
terobosan dengan mencanangkan program satu juta ton jagung (“PROSTA
TANJUNG”). Hal ini juga dilakukan sejalan dengan program pemerintah untuk
mengeksport 1,2 juta ton jagung.
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Demikian pula NTB merupakan propinsi yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian
Internasional Jagung dan Terigu (CYMMYT) Tropical Ecosystem sebagai pusat
penelitian dan pengembangan jagung tahan kekeringan di Indonesia. Tujuan spesifik
kegiatan ini adalah: (1). Mengidentifikasi dan atau membentuk varietas unggul jagung
yang toleran terhadap kekeringan dan cekaman terkait lainnya melalui seleksi pada
lingkungan tercekam kekeringan yang terkelola. (2). Melakukan pengujian adaptasi
terhadap kultivar dan genotipe harapan baik yang dibentuk oleh CYMMIT maupun
badan litbang dan peserta lain melalui percobaan partisipatf bersama petani. Hal itu
mengisyaratkan pentingnya varietas berdaya hasil tinggi dan berumur genjah sebagai
salah satu cara untuk menghindari dari pengaruh cekaman kekeringan.
Luas panen jagung di NTB pada tahun 2006 seluas 40.617 ha dengan
produktifitas 2,56 ton.ha-1 (BPS, NTB, 2007). Masih lebih rendah dibanding
produktifitas nasional rata-rata sebesar 3,47 ton.ha-1. Hasil penelitian Balai Penelitian
Serealia yang memadukan varietas unggul bermutu, baik bersari bebas maupun hibrida
dengan introduksi teknologi inovatif dapat mencapai produktifitas sebesar 7-9 ton/ha
(Saenong dan Subandi, 2002). Sementara hasil yang diperoleh petani dengan penerapan
paket teknologi rekomendasi dapat mencapai hasil 5-6 ton/ha (Wahid., dkk, 2001).
Kesenjangan hasil yang relative tinggi ini disebabkan oleh penerapan teknologi
budidaya yang masih terbatas, dan umumnya belum menggunakan benih bermutu dari
varietas unggul, pemupukan tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman dan penangan
pasca panen yang masih sederhana. Dalam upaya untuk memenuhi permintaan jagung,
sangat dibutuhkan teknologi usahatani yang dapat meningkatkan produktifitas dan
produksi serta layak untuk direkomersilkan. Salah satu cara peningkatan produktivitas
jagung adalah dengan menghasilkan varietas unggul yang berdaya hasil tinggi dan
adaptif dengan lingkungan.
Faktor lingkungan, varietas/genotype serta interaksinya menentukan
pertumbuhan dan hasil tanaman. Hal ini menyebabkan suatu verietas menunjukkan hasil
yang tinggi disuatu tempat, tetapi kurang baik ditempat yang lain. Oleh karena itu
sertifikasi lingkungan berdasarkan factor lingkungan makro seperti kesuburan tanah,
ketinggian tempat atau iklim dapat secara efektif mengurangi interaksi varietas dengan
lingkungan. Dan usaha perakitan varietas lebih mudah dilakukan dari pada merubah
factor lingkungan yang ada (Allard dan Bradshaw, 1984). Selain itu varietas hasil
rakitan akan lebih mudah diadopsi oleh petani.
Oleh karena itu pemuliaan tanaman atau lembaga yang terkait dituntut untuk
selalu dapat menghasilkan varietas unggul baru agar dapat menambah bahan pemilihan
bagi petani dan sekaligus menambah bahan keragaman genetic di lapangan. Varietas
yang berdaya hasil tinggi, berumur genjah, tahan hama dan penyakit serta stabil
terhadap keragaman lingkungan merupakan sasaran yang ingin dicapai. Sutresna
(2007), melaporkan bahwa telah dihasilkan satu populasi baru tanaman jagung (C3)
yang berdaya hasil dan brangkasan segar tinggi, umur genjah serta mampu beradaptasi
pada lahan kering di Pulau Lombok, namun potensi hasil yang sesungguhnya belum
maksimal karena belum mendapat sentuhan teknologi budidaya yang memadai. Dilain
pihak penemuan beberapa jenis jagung hibrida masih banyak yang tidak toleran
terhadap cekaman kekeringan. Oleh karena itu untuk mendapat varietas atau calon
varietas unggul jagung yang adaptif dan berproduksi tinggi di lahan kering NTB perlu
diadakan pengujian.
Sampai saat ini telah banyak kultivar atau varietas baru hasil rakitan, hasil
seleksi baik hibrida maupun bersari bebas atau hasil introduksi yang diharapkan mampu
tumbuh dan berproduksi tinggi, baik dilingkungan yang menguntungkan maupun
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lingkungan yang mencekam. Dengan kata lain, varietas yang dihasilkan mempunyai
daya adaptasi luas.
Dilain pihak, pemulia tanaman mulai mengarahkan kegiatanya pada penemuan
genotype spesifik lokasi atau agroekosistem. Hal ini dimaksudkan dengan genotype
spesifik lokasi, kehilangan hasil akibat ketidak sesuaian agroekosistem dapat
dihindarkan (Harahap dan Silitonga, 1989)
Tanaman jagung untuk dapat tumbuh dengan baik, disamping memerlukan
syarat tumbuh yang baik juga memerlukan asupan teknologi yang memadai seperti:
pegolahan tanah, pengaturan jarak tanam, pemupukan, pengairan serta pengendalian
hama dan penyakit serta gulma. Kemampuan tanaman untuk menampilkan hasil biji
yang maksimal pada kondisi lingkunangan yang berbeda menunjukkan bahwa tanaman
tersebut mempunyai daya adaptasi yang baik. Adanya variasi hasil pada berbagai
genotype tanaman pada berbagai lingkungan tertentu memerlukan pemahaman terhadap
factor penyebabnya terutama pada fase vegetatif, fase reproduktif dan pengisian biji.
Oleh karena itu penelitian kearah itu telah dilakukan di Pulau Lombok. Penelitian ini
bertujuan untuk Mengkaji kemampuan daya adaptasi genotype jagung pada dua
lingkungan tumbuh (paket teknologi).
BAHAN DAN METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental dengan
percobaan di lapangan, dengan pendekatan partisipasi aktif bersama petani. Percobaan
dilaksanakan pada lahan tadah hujan berpengairan High Level Diversion, mulai bulan
Juni sampai dengan September 2016 di Kopang Lombok Tengah.
Percobaan dirancang dengan Rancangan Petak Terbagi (Split Plot Design) yang
terdiri atas dua factor dan diulang tiga kali. Sebagai Petak Utama adalah Paket teknologi
sebagai lingkungan tumbuh (T) yang terdiri atas 2 aras yaitu:
t1: Paket teknologi sederhana yaitu: Pupuk Organik 15 t/ha + Pupuk Urea 200 kg/ha +
Jarak tanam (20 x 70) cm
t2: Paket teknologi yang diperbaiki yaitu: Pupuk Organik 20 t/ha + Pupuk Urea 200
kg/ha + Pupuk NPK ponska 250 kg/ha + Jarak tanam (35 x 35) x 70 cm sistem jajar
penganten
Sedangkan sebagai Anak Petak adalah genotipe potensial/varietas (G) yang terdiri atas 8
aras yaitu: g1 : Populasi jagung C2; g2 : Varietas Sukmaraga; g3 : Varietas Lamuru; g4 :
Varietas Arjuna; g5 : Hibrida BIS2; g6 : Hibrida BISI 18; g7 : Hibrida NK 22; g8 : Hibrida
Pioner
Persiapan lahan dan penanaman
Sebelum ditanami, lahan yang digunakan dibajak dan digaru sebanyak satu kali
kemudian diratakan. Selanjutnya dibuat plot sebanyak 72 masing-masing ber ukuran (3
x 7) m. yang terbagi dalam 3 blok, jarak antar blok 1 m dan jarak antar plot 0,5 m. Pada
masing-masing paket teknologi ditempatkan galur/varietas secara acak. Penanaman
dilakukan dengan cara tugal sedalam kurang lebih 5 cm. Setiap lubang tugal diisi 2 biji
yang telah diperlakukan Saromil 35 SD dengan dosis 5 g/kg benih. dan pada umur 1014 hari dilakukan penjarangan dengan menyisakan satu tanaman per lubang yang
pertumbuhanya lebih baik.
Pemupukan organik (pupuk kandang) sebelum diberikan terlebih dahulu
dikomposkan dan diberikan sehari sebelum tanam sesuai dengan dosis perlakuan dalam
paket, demikian juga dengan pupuk anorganik Urea dan Ponska diberikan 7 hari setelah
tanam. Pupuk Urea diberikan ½ bagian dosis dan sisanya diberikan pada umur 21 hari
setelah tanam. Penyiangan dan pembumbunnan dilakukan 21 hari setelah tanam. Panen
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jagung dilakukan setelah 85% daun dan kelobot telah kering dan bila biji dipijit tidak
berbekas
Pengamatan
Pengamatan dilakukan terhadap Tinggi tanaman (Cm); Diameter batang (Cm);
Bobot brangkasan segar per tanaman (g.tan-1); Diameter tongkol (cm); Panjang tongkol
(cm); Bobot 100 butir biji (gram); Bobot biji kering pipil per tanaman (g.tan-1); umur
panen (hari)
Analisa data
Data hasil pengamatan dianalisis dengan analisis keragaman (analysis of
variance = Anova) dan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5%. Juga dilakukan
analisis korelasi antar variabel. Grafik dibuat menggunakan nilai rerata (mean) dengan
error bar ± SE (standard error), berdasarkan Riley (2001).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis keragaman (Anova) pada Tabel 1, menunjukkan bahwa ada
interaksi antara kedua perlakuan yaitu lingkungan tumbuh (paket teknologi) dan
genotipe tanaman jagung, maupun pengaruh nyata dari masing-masing faktor. Paket
teknologi berpengaruh nyata terhadap bobot brangkasan segar, diameter tongkol,
panjang tongkol dan bobot 100 butir biji, sedangkan genotipe tanaman jagung
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, diameter batang, bobot brangkasan segar,
diameter tongkol, panjang tongkol, bobot 100 butir biji dan bobot hasil biji pipilan
kering. Demikian juga ineteraksi antara paket teknologi dengan genotipe tanaman
jagung berpengaruh nyata terhadap bobot brangkasan segar, diameter tongkol, dan
bobot 100 butir biji
Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan respon antara kedelapan genotipe
tanaman jagung terhadap perlakuan paket teknologi (T1 dan T2). Hasil analisis
keragaman disajikan pada Tabel 1 serta grafik interaksi genotipe tanaman jagung dan
kombinasi dengan paket teknologi (lingkungan tumbuh) disajikan pada Gambar 1,2, 3,
4 sebagai berikut:
Respon yang berbeda antara kedua teknologi tersebut ditunjukkan oleh bobot
brangkasan segar, diameter tongkol, panjang tongkol dan bobot 100 butir biji. Paket
teknologi yang telah diperbaiki (T2) dapat menambah bobot brangkasan segar, diameter
tongkol, panjang tongkol dan bobot 100 butir biji. Hal ini dimungkinkan karena telah
mendapat tambahan unsur hara non organik (pupuk Urea dan Ponska) dan unsur
organik (Pupuk Kandang) sampai 20 ton/ha serta adanya variasi kerapatan tanam
dengan sistem jajar penganten membuat lingkungan pertanaman menjadi lebih baik.
Peningkatan bobot brangkasan segar, panjang tongkol dan bobot 100 butir biji
ditunjukkan oleh hibrida BISI 2 dan BISI 18 sedangkan pada NK22 hanya pada panjang
tongkol. Namun demikian kedua paket teknologi belum mampu meningkatkan bobot
biji kering pipil terhadap kedelapan genotipe tanaman jagung yang diuji, hal ini sesuai
dengan yang dilaporkan Dwiani, dkk (2008) yaitu hanya menunjukkan respon positif
terhadap pertumbuhan. Populasi tanaman pada kedua paket teknologi (T1 dan T2)
masih berada pada kondisi optimum untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini
sejalan dengan yang dilaporkan oleh Al-Kaisi dan Yin (2003), Elly Listyowati (2004);
Rusminah (2004) dan Sudiana (2007).
Respon yang berbeda antara ke delapan genotipe tanaman jagung ditunjukkan
terhadap sifat tinggi tanaman, diameter batang, diameter tongkol, panjang tongkol,
bobot 100 butir biji, dan bobot biji kering pipil. Tanaman tertinggi adalah varietas
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Lamuru, diameter terbesar adalah varietas Arjuna, tongkol terpanjang adalah varietas
Sukmaraga, Lamuru, Arjuna dan BISI 2, sedangkan diameter tongkol dan bobot 100
butir biji terbesar dan terberat adalah Sukmaraga dan bobot biji kering pipil terberat
adalah hibrida Pioner.
Tabel 1. Pengaruh lingkungan tumbuh (paket teknologi) terhadap sifat sifat kuantitaif
genotipe tanaman jagung
Sumber
Sifat-sifat kuantitatif genotipe tanaman jagung*
keragaman 1
2
3
4
5
6
7
Paket
ns
ns
s
s
s
s
ns
Teknologi
(T)
Genotipe
s
s
s
s
s
s
s
(G)
Interaksi
ns
ns
s
s
ns
s
ns
T*G
T1
221,21 2,237
403a
4,201a
14,82a 19,96a
135,21
T2
236,58 3,023
468b
4,661b
16,89b 24,55b
164,15
LSD 0,05
58,84 1,163
1,425
1,381
C2
198c
2,39c
318e
3,88d
13,37d 17,87d
80,18b
Sukmaraga 248a
2,51bc 522bc 4,41bc
14,87cd 21,66c
156,03a
Lamuru
227b
2,50bc 449cd 4,27c
21,66c 21,07c
153,23a
Arjuna
225b
2,50c
348dc 4,27c
21,07c 21,99bc
138,15a
BISI 2
233ab 2,96a
613b
4,89a
17,06ab 25,45a
181,19a
BISI 18
222b
2,81ab 776a
4,51bc
18,79a 24,51ab
187,52a
NK22
237ab 2,67abc 550bc 4,60ab
15,65bc 22,78bc
138,83a
Pioner
238ab 2,66abc 630b
4,58ab
16,20bc 22,73bc
162,32a
LSD 0,05
21,21 0,195
71,688 0,192
1,128
1,667
30,94
Keterangan : ns: non-signifikan; * s: signifikan (p <0,05)
* :1. Tinggi Tanaman (cm); 2. Diameter Batang (cm); 3. Bobot
Brangkasan Segar (gram); 4. Diameter Tongkol (cm); 5. Panjang
Tongkol (cm.; 6. Bobot 100 butir biji (gram); 7. Bobot Biji Kering
Pipil (gram/tanaman)
Interaksi antara paket teknologi dan genotipe tanaman jagung varietas Arjuna
pada paket teknologi sederhana dan paket teknologi yang telah diperbaiki dapat
meningkatkan pertumbuhan (diameter batang) dan komponen hasil (panjang tongkol).
Sedangkan Sukmaraga, Lamuru dan BISI 2 dapat meningkatkan komponen hasil
(diameter tongkol, panjang tongkol dan bobot 100 butir biji), seperti yang ditunjukkan
pada gambar 1, 2, 3, dan 4.
Tidak seperti yang dilaporkan Dwiani., et.al., (2009) hanya respon terhadap
pertumbuhan sedangkan tidak terhadap hasil. Dengan penambahan pupuk organik (1520) ton.-1. ha. disertai pengaturan serta variasi kerapatan tanam dari (20x70) cm menjadi
(35x35)x70 cm dapat memperbaiki diameter batang, diameter tongkol, panjang tongkol,
bobot 100 butir biji dan bobot biji kering pipil. Populasi tanaman pada kedua paket
teknologi masih berada diantara kondisi optimum untuk mendapatkan hasil maksimal.
Hal ini diperkuat dari hasil penelitian Al-Kaisi dan Yin (2003); Elly Listyowati (2004);
Rusminah (2004) dan Sudiana (2007).
Penambahan pupuk organik dapat menyediakan ketersediaan bahan organik
tanah, memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah serta aktifitas organisme di dalam tanah.
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Perbaikan ini akan berakibat terhadap penyediaan unsur hara dan penyediaan air di
dalam tanah menjadi lebih baik. Peningkatan populasi tanaman berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sampai tingkat tertentu, karena tercapainya
penggunaan cahaya secara maksimal pada awal pertumbuhan. Tinggi rendahnya hasil
biji yang dihasilkan tidak semata mata dipengaruhi oleh jarak tanam, tetapi juga sangat
dipengaruhi olek cocok tidaknya genotipe yang digunakan dengan kondisi penanaman.
Mengingat masing-masing genotipe bersifat spesifik terhadap (lingkungan tumbuh) baik
bersifat makro maupun mikro, oleh karena itu pemilihan genotipe sangat penting dalam
keberhasilan budidaya.
Kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh genotipe Sukmaraga,
Arjuna, Lamuru. Sedangkan hibrida Pioner, BISI 2, BISI 18, NK 22 yang potensi
hasilnya lebih tinggi belum bisa unggul pada kondisi keterbatasan air sehingga masigh
dapat diimbangi oleh genotipe bersari bebas komposit. Berbeda dengan populasi C2
walaupun hasilnya lebih rendah dan berbeda dengan hibrida dan komposit. Hal ini dapat
dijelaskan karena adanya keterbatasan air pada saat pengisian biji. Sementara Populasi
C2 telah dipanen lebih awal walaupun hasil biji pipilan kering terendah, karena secara
genetis potensi hasil lebih rendah tetapi menunjukkan keistimewaan bersifat stay green
dengan umur panen yang sangat genjah (74) hari dibandingkan dengan genotipe lainya
yaitu berkisar antara (85-94) hari.
Selain potensi genetis populasi tersebut lebih dominan dan berkorelasi positif
nyata (p<0,05) antara bobot biji kering pipil dengan sifat yang lain seperti tinggi
tanaman, diameter batang, bobot brangkasan segar, diameter tongkol, panjang tongkol
dan bobot 100 butir biji dengan koefisien korelasi berturut-turut (0,53; 0,53; 0,60; 0,51
dan 0,67, 0,64). Dengan demikian, maka bertambahnya ukuran tinggi tanaman,
diameter batang, bobot brangkasan segar, diameter tongkol, panjang tongkol, dan bobot
100 butir biji akan meningkatkan bobot biji kering pipil tanaman jagung. Hal ini sesuai
dengan hasil penelitian yang dilaporkan oleh Sudika et.al., (1998); Sudika et.al., (2004)
serta Sutresna dan Sudika ( 2005). Hubungan yang erat positif pada beberapa pasang
sifat dapat disebabkan oleh dua hal yaitu pleitropi dan kaitan gen (linkage).

Gambar 1: Rerata (± SE) Diameter Tongkol (cm) untuk setiap genotipe tanaman jagung
dan kombnasi paket teknologi
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Gambar 2: Rerata (± SE) Bobot Brangkasan Segar (cm) untuk setiap genotipe
tanaman jagung dan kombinasi paket teknologi

Gambar 3: Rerata (± SE) Bobot 100 Biji (g) untuk setiap genotipe tanaman jagung dan
kombinasi paket teknologi
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Gambar 4: Rerata (± SE) Hasil Biji Kering Pipil (gram/tan) untuk setiap genotipe
tanaman jagung dan kombinasi paket teknologi

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1) Kedua Paket teknologi sederhana maupun teknologi yang telah diperbaiki belum
mampu meningkatkan bobot biji kering pipil tanaman jagung kecuali terhadap
bobot brangkasan segar, diameter tongkol, panjang tongkol, dan bobot 100 butir
biji kering
2) Hibrida BISI 2, BISI 18, NK22, Pioner dan Komposit Sukmaraga, Arjuna dan
Lamuru, menunjukkan bobot biji kering pipil yang sama dan lebih tinggi serta
berbeda dengan Populasi C2.
3) Hibrida BISI 2, BISI 18, Pioner dan NK22 menunjukkan pertumbuhan yang
lebih baik dan komponen hasil yang lebih tinggi sedangkan Sukmaraga hanya
terhadap komponen hasil
B. Saran
Hibrida BISI 2, BISI 18, NK22, Pioner dan Komposit Sukmaraga, Arjuna dan
Lamuru dapat dipertimbangkan untuk dibudidayakan pada lingkungan tumbuh
dengan penerapan paket teknologi sederhana maupun yang telah diperbaiki.
UCAPAN TERIMA KASIH
Kemenristek Dikti atas dana Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi yang
diberikan memlalui DIPA Unram 2016 sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan.
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RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL DUA VARIETAS BAWANG MERAH
AKIBAT APLIKASI BEBERAPA FORMULASI BIOAKTIVATOR DENGAN
BAHAN DASAR JAMUR Trichoderma spp.
1)

Suwardji, 1)I Made Sudantha, dan 1)Ruth Stella Petrunella Thei
1)
Fakultas Pertanian Universitas Mataram
Korespondensi: 0370-626394/ 0818362754, Email: imade_sudantha@yahoo.co.id
ABSTRAK
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui respon pertumbuhan dan hasil dua varietas
bawang merah akibat aplikasi beberapa formulasi bioaktivator dengan bahan dasar
jamur Trichoderma spp. Penelitian menggunakan metode eksperimental
yang
dilakukan di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat mulai
bulan Mei sampai dengan Agustus 2016. Penelitian menggunakan Rancangan Petak
Terbagi yang terdiri dari 2 faktor. Petak utama adalah varietas bawang merah terdiri
atas dua aras, yaitu: Super Philip dan Keta Monca. Anak petak adalah formulasi
bioaktivator yang terdiri dari empat aras, yaitu: tanpa bioaktivator, bioaktivator cair,
bioaktivator butiran, dan bioaktivator tablet. Perlakuan merupakan kombinasi antara
varietas bawang merah dengan formulasi bioaktivator yang diulang empat kali sehingga
terdapat 32 unit percobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan dan hasil
bawang merah varietas Keta Monca lebih baik dibandingkan dengan varietas Super
Philip. Respon pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah menjadi lebih baik
apabila diplikasikan dengan
bioaktivator formulasi cair, butiran dan tablet
dibandingkan dengan kontrol (tanpa bioaktivator).
Kata kunci: varietas, formulasi, bioaktivator, Trichoderma spp., bawang merah.
ABSTRACT
The purpose of research is to study the response of the growth and yield of two varieties
of onion due to the application of several formulations of bioactivator with a basis of
Trichoderma spp. Research using experimental methods conducted in the village
Senteluk Batulayar District of West Lombok Regency from May to August 2016. The
studies using Split Plot Design consisting of two factors. The main plot is the onion
varieties consists of two levels, namely: Super Philip and Keta Monca. The subplots are
bioactivator formulations consisting of four levels, namely: without bioactivator,
bioactivator liquid, bioactivator granules, and bioactivator tablet. The treatment is a
combination of onion varieties with the formulation of bioactivator that is repeated four
times so that there are 32 experimental units. The results showed that the growth and
yield of onion varieties Keta Monca better than the varieties Super Philip. Response to
the growth and yield of onion becomes better if application with bioactivator liquid
formulations, granules and tablets compared to control (without bioactivator).
Keywords: varieties, formulations, bioactivator, Trichoderma spp. onion
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LATAR BELAKANG
Bawang merah (Allium cepa var. ascalonicum.). merupakan sayuran umbi yang
cukup populer di kalangan masyarakat, selain nilai ekonomisnya yang tinggi, bawang
merah juga berfungsi sebagai penyedap rasa dan dapat juga digunakan sebagai bahan
obat tradisional atau bahan baku farmasi lainnya (Anonim, 2014).
NTB sebagai produsen bawang merah menempati urutan ke-empat setelah Jawa
Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Produksi bawang merah di NTB tahun 2014
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 101.628 ton pada tahun 2013
menjadi 117.513 ton pada tahun 2014 (BPS, 2015a). BPS (2015b) mencatat impor
bawang merah sepanjang tahun 2014 sebesar 74.903 ton. Tingginya impor bawang
merah ini disebabkan ketersediaannya belum dapat memenuhi permintaan dalam negeri.
Untuk mengimbangi hal tersebut, produksi bawang merah dalam negeri perlu
ditingkatkan. Namun demikian, produksi bawang merah masih rendah disebabkan
karena beberapa kendala budidaya.
Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya hasil bawang merah di NTB antara
lain penggunaan bibit bawang merah yang tidak berkualitas dan budidaya bawang
merah yang masih konvensional yang terlalu mengandalkan penggunaan pupuk NPK
(Phonska) yang tinggi (lebih 200 kg/ha) (Sudantha, 2015).
Dengan demikian perlu dicari alternatif terpadu untuk meningkatkan
produktivitas hasil bawang merah dengan menerapkan budidaya tanaman bawang
merah melalui teknologi biologis atau teknologi sepadan seperti penggunaan bibit
unggul bawang merah dan penggunaan bioaktivator.
Berdasarkan hasil survei pendahuluan varietas bawang merah yang dominan
ditanam oleh petani bawang merah di NTB adalah varietas Super Philip dan varietas
Keta Monca, hanya saja teknologi budidaya yang diterapkan masih konvensional
(Sudantha, 2015).
Penggunaan bioaktivator yang mengandung jamur saprofit T. harzianum isolat
SAPRO-07 dan jamur endofit T. koningii isolat ENDO-02 telah terbukti memacu
pertumbuhan pada tanaman vanili (Sudantha, 2010), memacu pertumbuhan dan hasil
pada tanaman jagung (Sudantha dan Suwardji, 2013), memacu pertumbuhan dan hasil
pada tanaman kedelai (Sudantha dan Suwardji, 2014) dan memacu pertumbuhan dan
hasil pada tanaman bawang merah (Sudantha, 2015).
Namun demikian seberapa besar peran berbagai formulasi bioaktivator hasil
fermentasi jamur Trichoderma spp. meningkatkan pertumbuhan dan hasil pada tanaman
bawang merah belum banyak terungkap. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang
“Respon Dua Tanaman Bawang Merah Akibat Pemberian Beberapa Formulasi
Bioaktivator Dengan Bahan Dasar Jamur Trichoderma spp.” dengan tujuan untuk
mengetahui respon pertumbuhan dan hasil dua varietas bawang merah akibat aplikasi
beberapa formulasi bioaktivator dengan bahan dasar jamur Trichoderma spp.
BAHAN DAN METODE
Bahan Penelitian
Benih bawang merah yang digunakan adalah varietas Super Pilif dan Keta
Monca yang diperoleh dari penangkar benih yang ada di NTB. Benih bawang merah
yang digunakan adalah benih yang sehat dan bermutu dengan umur simpan 2 bulan dan
tampak ada titik-titik tumbuh di akarnya.
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Bioaktivator yang digunakan formulasi cairan, butiran dan tablet. Formulasi
dibuat berdasarkan metode Sudantha (2009), yakni: Seresah daun kopi dicampur
dengan tanah liat dengan perbandingan 1 : 3, selanjutnya dicampur dengan suspensi
jamur T. koningii isolat Endo-04 dan T. Harzianum isolat Sapro-07. Setelah tercampur
merata kemudian bioaktivator tersebut dibuat dalam formulasi cairan, butiran dan tablet,
selanjutnya diinkubasikan pada suhu kamar selama dua minggu.
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental dengan percobaan
lapang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Juni 2016
bertempat di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Penelitian
menggunakan Rancangan Petak Terbagi (Split Plot Design) yang terdiri dari 2 faktor.
Sebagai Petak Utama adalah varietas yang terdiri atas dua aras yaitu: Varietas Super
Philip dan varietas Keta Monca. Sebagai Anak Petak adalah formulasi bioaktivator
yang terdiri atas empat aras, yaitu: tanpa bioaktivator, bioaktivator formulasi cair,
bioaktivator formulasi butiran, dan bioaktivator formulasi tablet. Perlakuan merupakan
kombinasi antara varietas dengan formulasi bioaktivator yang masing-masing diulang
empat kali, sehingga terdapat 32 unit percobaan.
Cara Kerja
Pengolahan dilakukan dengan menggunakan cangkul guna meratakan tanah dan
membuat petak dengan ukuran 2m × 4m untuk setiap petak perlakuan. Setelah
pengolahan tanah dilakukan pemupukan dasar menggunakan Phonska 100 kg/ha
dengan cara dibenamkan dilarikan pada larikan yang telah dibuat. Selanjutnya diberikan
bioaktivator dilakukan dengan cara dibenamkan pada lariakan yang telah diberi pupuk
dasar. Bioaktivator formulasi cair diberikan sebanyak 10 ml, formulasi butiran dan
tablet diberikan masing-masing sebanyak 10 g.
Penanaman dilakukan dengan cara memasukkan umbi bibit bawang kedalam
lubang dengan kedalaman 2 cm dan lubang ditutup kembali dengan tanah. Penanaman
dilakukukan dengan jarak tanam 20 × 20 cm. Selanjutnya pemeliharaan tanaman
meliputi pemupukan susulan, pengairan, penyiangan, dan pengendalian hama.
Pengamatan parameter pertumbuhan tanaman bawang merah meliputi tinggi
tanaman pada umur 7 hari setlah tanam (hsi), 21 hsi dan 35 hsi. Sedangkan parameter
hasil bawang merah meliputi bobot segar tanaman bawang merah, bobot kering tanaman
bawang merah, bobot umbi segar bawang merah dan bobot kering bawang merah.
Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan Analysis of Variance (ANOVA)
dengan taraf nyata 5% menggunakan Minitab for Windows Rel. 13. Jika terdapat variasi
maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf
nyata 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh
Varietas Bawang Merah dan Formulasi Bioaktivator terhadap
Pertumbuhan Tinggi Tanaman Bawang Merah
Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa varietas bawang merah berbeda
nyata terhadap tinggi tanaman bawang merah baik pada umur 7 hsi, 21 hasi dan 35 hsi,
demikian pula formulasi bioaktivator berpengaruh yang nyata terhadap tinggi tanaman
bawang merah baik pada umur 7 hsi, 14 hasi dan 21 hasi. Hasil uji lanjut menggunakan
BNJ 5% pengaruh varietas bawang merah dan formulasi bioaktivator terhadap tinggi
tanaman bawang merah disajikan pada Tabel 1 dan 2.
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Tabel 1. Pengaruh varietas bawang merah terhadap tinggi tanaman bawang merah.
Rerata Tinggi Tanaman Bawang Merah (cm)
Perlakuan
7 hsi
21 hsi
35 hsi
1)
1)
Super Philip
11,63 a
24,06 a
30,34 a 1)
Keta Monca
15,57 b
28,41 b
35,44 b
BNJ 5%
2,88
2,98
3,86
Keterangan: 1) Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak
berbeda nyata.
Pada Tabel 1 terlihat penggunaan varietas bawang merah yang berbeda
menunjukkan pertumbuhan tinggi tanaman yang berbeda baik pada umur 7 hsi, 21 hsi
dan 35 hsi. Varietas Keta Monca menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan Super Philip.
Adanya kenyataan bahwa varietas Keta Monca pertumbuhan tinggi tanaman
lebih tinggi dibandingkan dengan Super Philip disebabkan karena varietas Keta Monca
lebih mudah beradaptasi terhadap lingkungan dibandingkan dengan Super Philip.
Berdasarkan SK Mentan No. 529/Kpts/PD.210/10/2003 bahwa varietas Keta Monca
merupakan varietas unggul nasional yang berasal dari Kabupaten Bima NTB dengan
deskrepsi tinggi tanaman berkisar antara 20 – 25 cm, cocok untuk dataran rendah dan
tahan terhadap cemaran lingkungan (hujan dan sengatan matahari. Sementara itu
varietas Super Philip merupakan varietas introduksi dari Philipine berdasarkan SK
Mentan No. 66/Kpts/TP.240/2/2000 dengan deskripsi tinggi tanaman berkisar antara 36
– 45 cm, baik untuk dataran rendah dan medium pada musim kemarau.
Tabel 2. Pengaruh formulasi bioaktivator terhadap tinggi tanaman bawang merah.
Perlakuan
Rerata Tinggi Tanaman Bawang Merah (cm)
Bioaktivator
7 hsi
21 hsi
35 hsi
1
1
Tanpa bioaktivator
13,24 a )
28,85 a )
31,33 a 1)
Cairan
13,53 b
32,91 b
33,49 b
Butiran
14,07 b
33,08 b
33,68 b
Tablet
13,56 b
32,98 b
33,06 b
BNJ 5%
0,27
3,51
1,03
Keterangan: 1) Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak
berbeda nyata.
Pada Tabel 2 terlihat bahwa formulasi bioaktivator berpengaruh terhadap tinggi
tanaman bawang merah baik pada umur 7 hsi, 21 hsi dan 35 hsi, semua perlakuan
dengan formulasi bioaktivator baik cair, butiran dan tablet berbeda nyata dengan
kontrol, sedangkan antar formulasi bioaktivator tidak menunjukkan beda nyata. Hal ini
berarti bahwa bioaktivator yang mengandung jamur T. koningii isolat Endo-02 dan T.
harzianum isolat Sapro-07 yang diformulasi cair, butiran dan tablet dapat memacu
pertumbuhan tinggi tanaman bawang merah.
Adanya kenyataan bahwa bioaktivator yang mengandung jamur T. koningii isolat
Endo-02 dan T. harzianum isolat Sapro-07 dapat memacu pertumbuhan tinggi tanaman
bawang merah karena peran jamur T. koningii isolat Endo-02 yang lebih dominan
dalam memacu pertumbuhan vegetatif tanaman bawang merah. Sudantha (2010b)
melaporkan bahwa peran jamur endofit T. koningii isolat ENDO-02 di dalam jaringan
tanaman dapat menstimulir etilen sehingga memacu pertumbuhan vegetatif tanaman
terutama tinggi tanaman dan jumlah daun.
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Pengaruh Varietas Bawang Merah dan Formulasi Bioaktivator terhadap Hasil
Tanaman Bawang Merah
Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa varietas bawang merah berbeda
nyata terhadap jumlah anakan, bobot segar tanaman bawang merah, dan bobot umbi
segar bawang merah. Demikian pula formulasi bioaktivator berpengaruh yang nyata
terhadap jumlah anakan, bobot segar tanaman bawang merah, dan bobot umbi segar
bawang merah. Hasil uji lanjut menggunakan BNJ 5% pengaruh varietas bawang merah
dan formulasi bioaktivator terhadap jumlah anakan, bobot segar tanaman bawang
merah, dan bobot umbi segar bawang merah disajikan pada Tabel 3 dan 4.
Tabel 3. Pengaruh aplikasi varietas bawang merah terhadap jumlah anakan, bobot
segar tanaman bawang merah, dan bobot umbi segar bawang merah.
Perlakuan

Jumlah Anakan
(umbi/rumpun)

Bobot Segar Tanaman
(g/rumpun)

Bobot Umbi Segar
(g/rumpun)

Super Philip
4,82 a 1)
27,94 a 1)
25,28 a 1)
Keta Monca
6,95 b
29,14 b
27,34 b
BNJ 5%
1,63
1,02
1,77
1)
Keterangan: Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak
berbeda nyata.
Pada Tabel 3 menunjukkan penggunaan varietas bawang merah yang berbeda
menunjukkan hasil bawang merah yang berbeda baik berupa jumlah anakan, bobot
segar tanaman, dan bobot umbi segar tanaman. Varietas Keta Monca memperlihatkan
hasil bawang merah yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Super Philip. Hal
ini berarti bahwa varietas bawang merah Keta Monca memberikan hasil bawang merah
berupa jumlah anakan, berupa bobot segar tanaman, dan bobot umbi segar tanaman
yang lebih baik dibandingkan dengan Super Philip.
Adanya kenyataan bahwa varietas Keta Monca memberikan hasil yang lebih
tinggi dibandingkan dengan Super Philip disebabkan karena varietas Keta Monca lebih
mudah beradaptasi terhadap lingkungan dibandingkan dengan Super Philip, sehingga
jumlah anakan, bobot segar tanaman, dan bobot umbi segar tanaman lebih tinggi
dibandingkan
dengan
Super
Philip.
Berdasarkan
SK
Mentan
No.
529/Kpts/PD.210/10/2003 bahwa varietas Keta Monca dideskrepsikan memiliki anakan
3 – 6 umbi, berat umbi basah (panen) berkisar antara 8 – 25 gram per knoll, dan potensi
hasil 10,70 ton umbi kering/ha. Sementara itu varietas Super Philip merupakan varietas
introduksi dari Philipine berdasarkan SK Mentan No. 66/Kpts/TP.240/2/2000 dengan
deskripsi jumlah anakan 9 – 18 umbi/rumpun dan potensi hasil 18,00 ton/ha umbi
kering.
Pada Tabel 4 terlihat bahwa formulasi bioaktivator yang mengandung jamur T.
koningii isolat Endo-02 dan T. harzianum isolat Sapro-07 memberikan hasil yang
berbeda nyata terhadap bobot segar tanaman bawang merah, bobot umbi segar bawang
merah dan jumlah anakan bawang merah. Semua perlakuan dengan formulasi
bioaktivator baik cair, butiran dan tablet berbeda nyata dengan kontrol, sedangkan antar
formulasi bioaktivator tidak menunjukkan beda nyata. Hal ini berarti bahwa
bioaktivator yang mengandung jamur T. koningii isolat Endo-02 dan T. harzianum isolat
Sapro-07 yang diformulasi cair, butiran dan tablet dapat meningkatkan hasil tanaman
bawang merah.
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Tabel 4. Pengaruh formulasi bioaktivator terhadap jumlah anakan, bobot segar
tanaman bawang merah, dan bobot umbi segar bawang merah
Perlakuan
Bobot Segar
Jumlah
Bobot Umbi Segar
Bioaktivator
Tanaman
Anakan (umbi)
(g/rumpun)
(g/rumpun)
Tanpa
25,45 a 1)
bioaktivator
5,35 a 1)
23,42 a 1)
Cair
6,16 b
29,47 b
27,08 b
Butiran
6,09 b
30,03 b
27,50 b
Tablet
6,03 b
29,20 b
27,30 b
BNJ 5%
0,50
2,75
2,95
Keterangan: 1) Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak
berbeda nyata.
Adanya kenyataan bahwa bioaktivator yang dapat meningkatkan hasil bawang
merah disebabkan karena peran jamur T. harzianum isolat Sapro-07 yang lebih
dominan dalam memacu peningkatan hasil tanaman. Sudantha (2010b) melaporkan
bahwa jamur saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 di rhizosfer atau daerah perakaran
tanaman mengeluarkan etilen yang didifusikan ke jaringan tanaman melalui silem yang
berperan dalam memacu pertumbuhan generatif. Windham et al. (1986) melaporkan
bahwa jamur T. harzianum dapat meningkatkan perkecambahan benih dan
pertumbuhan tanaman. Tronsmo dan Dennis (1977 dalam Cook dan Baker, 1983)
melaporkan bahwa penyemprotan konidia jamur T. viride dan T. koningii untuk
melindungi tanaman strawberi dari penyakit busuk ternyata dapat memacu pembungaan
lebih awal. Salisbury dan Ross (1995) mengatakan bahwa dari empat macam auxin
yaitu geberelin, sitokinin, asam absisat dan etilen, diduga etilen merupakan hormon
yang dihasilkan oleh jamur Trichoderma spp. yang dapat memacu pembungaan pada
tanaman. Latifah et al., (2014) bahwa aplikasi T.harzianum pada tanaman kedelai
berperan sebagai agen hayati dan stimulator pertumbuhan tanaman sehingga mampu
meningkatkan komponen hasil dibandingkan dengan perlakuan tanpa pemberian
Trichoderma. Arianci (2014) juga menyebutkan bahwa Trichoderma spp. dapat
menghasilkan hormon tertentu untuk meningkatkan berat dan jumlah polong pada
tanaman kedelai di lahan gambut. Semakin baik pertumbuhan tanaman maka berat
kering tanaman yang dihasilkan akan semakin baik pula. Triyatno (2005) melaporkan
bahwa Trichoderma spp. mampu merangsang tanaman dalam memproduksi hormon
asam giberelin (GA3), Asam Indolasetat (IAA), dan benzylaminopurin (BAP) sehingga
pertumbuhan tanaman lebih optimum, subur, sehat, kokoh, dan pada akhirnya
berpengaruh pada ketahanan tanaman. Hormon giberelin dan auksin berperan dalam
pemanjangan akar dan batang, dan pertumbuhan buah (umbi) serta meningkatkan
pertumbuhan tanaman.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:
Pertumbuhan dan hasil bawang merah varietas Keta Monca lebih baik dibandingkan
dengan varietas Super Philip. Respon pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah
menjadi lebih baik apabila diplikasikan dengan bioaktivator formulasi cair, butiran dan
tablet dibandingkan dengan kontrol (tanpa bioaktivator).
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka disarankan untuk melakukan
penelitian lebih lanjut tentang dosis dan cara aplikasi bioaktivator yang mengadung
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jamur T. koningii isolat Endo-02 dan T. harzianum isolat Sapro-07 pada berbagai
varietas di lokasi yang berbeda sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan potensi
biologis tanaman bawang merah di lapang.
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ABSTRAK
Penggunaan insektisida yang efektif sangat diperlukan untuk mengurangi dampak
negativ yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan
lima jenis insektisida anjuran untuk mengendalikan hama polong kacang
hijau.Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan (KP) Ngale, Kabupaten Ngawi. Jawa
Timur. Pada bulan Juli - Sepetember 2015.Percobaan ini menggunakan Rancangan
Acak Kelompok dengan tiga ulangan. Perlakuan terdiri ataslima jenis insektisida
anjuran dan kontrol (tanpa insektisida). Dari hasil penelitian diperoleh dua jenis
insektisida yang efektif menurunkan populasi hama sehari sebelum dan sesudah aplikasi
dibandingkan 275ontrol, yaitu insektisida berbahan aktif Klorantraniliprol +
Thiamethoksam mampu menurunkan populasi hama L. suturellus sebesar 67,2% M.
testulasis (41,5%), dan bahan aktif Fironil menurunkan populasi hama L. suturellus
(23,4%) M. testulasis (31,3%), selain itu, Kedua jenis bahan aktif insektisda tersebut
mampu mempertahankan hasil panen kacang hijau sebesar 57% dan 47%.Dibandingkan
275ontrol. Dari hasil penelitian ini disimpulkan jenis insektisida yang efektif untuk
mengendalikan hama polong kacang hijau adalah insektisida berbahan aktif
Klorantraniliprol + Thiamethoksam dan Fipronil.
Kata Kunci : Bahan aktif, kacang hijau, L. suturellus, M. testulasi.
ABSTRACT
The uses of effective insecticides are needed to reduce the negative impacts caused by
pests. This study aims was to determine the effectiveness of the five kinds of
recommended insecticides to control pests of mung bean pods. Research was conducted
at the experiment station Ngale, Ngawi, East Java, from July – September 2015. The
experimental design was a randomized block design three times replicates. The results
showed that two types of insecticides (Klorantraniliprol + Thiamethoksam) was
effectively to reduced L.suturellus (67.2%) and M. testulasis (41.5%), and Fironil was
effective to reduced L. suturellus (23.4%) and M. testulasis (31.3%). In addition, these
two types of active ingredients were able to maintain yields of 47% and 57% compared
to control. In conclusion, the effective insecticides for pod pests on mung bean were
Klorantraniliprol + Thiamethoksam and fipronil.
Keywords: The active ingredient, mung beans, L. suturellus, M. testulasis.
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LATAR BELAKANG
Kacang hijau merupakan komoditas tanaman pangan yang mempunyai nilai
strategis dan ekonomi tinggi. Minat petani untuk komoditas kacang hijau cukup baik,
hal ini terlihat dari luas pertanaman yang relatif stabil dibandingkan komoditas kedelai,
kondisi tersebut disebabkan salah satunya karena harga kacang hijau yang
menguntungkan bagi petani dan kebutuhan air yang rendah, sehingga sangat cocok
untuk ditanam pada lahan sawah setelah tanaman padi. Meskipun demikian, produksi
kacang hijau dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga
untuk mencukupi kebutuhan pada tahun 2011 masih diperlukan impor 39 ribu ton
(Dirjen Tanaman Pangan 2012). Salah satu kendala rendahnya produksi kacang hijau
adalah adanya serangan hama.
Longitarsus suturellus (Coleoptera; Chysomelidae) merupakan hama kumbang
pemakan polong kacang hijau yang menyerang daun muda (pucuk), bunga, dan polong.
Gejala serangannya berupa lubang-lubang pada daun yang sudah mekar akibat gigitan
imago pada pucuk tanaman yang belum terbuka, sehingga setelah daun (pucuk) terbuka
terlihat lubang-lubang bekas gigitan.Selain menyerang pucuk tanaman, kumbang juga
memakan biji dan kulit polong muda dengan gejala serangan adanya lubang pada
polong disertai kotoran imago (Tantawizal dan Indiati, 2015).
Maruca testulasis Geyer (Lepidoptera; Pyralidae) merupakan hama utama pada
tanaman kacang hijau yang menyerang bunga dan polong. Serangan pada bunga
menyebabkan bunga menjadi rontok dan gagal menjadi polong, dan serangan pada
polong mengakibatkan biji polong cacat (rusak) dan tidak bisa dimanfaatkan.
Kehilangan hasil pada kacang hijau akibat serangan hamaM. testulasis di Banjarnegara
Jawa Tengah tahun 2006 berkisar antara 13 – 59% (Indiati, 2007), dan apabila hama ini
tidak dikendalikan dapat menyebabkan kehilangan hasil mencapai 1,304 ton/ha (Indiati,
2010).
Selain menyerang kacang hijau M. testulasis juga dapat menyerang tanaman
kacang-kacangan lainnya seperti kacang tunggak, kacang gude, dan kacang panjang
(Shanower et al 1999; Indiati 2010). Singh et al 1990; Indiati 2007 menyatakan bahwa
kehilangan hasil kacang tunggak akibat serangan M. testulasis berkisar antara 20-80%
Upaya pengendalian hama masih mengandalkan penggunaan insektisida kimia,
hasil penelitian Tantawizal dan Indiati (2015), menyatakan pada pertanaman kacang
hijau di lahan sawah di Kabupaten Madiun menggunakan insektisida berbahan aktif
sihalotrin dan agen hayati SlNPV tidak efektif mengendalikan hama L. suturellus dan
menyebabkan kehilangan hasil 12 – 36%. Sedangkan hasil penelitian Indiati 2010
mengendalikan hama M. testulasis menggunakan insektisidaberbahan aktif lamda
sihalotrin 2 ml/liter dengan interval waktu aplikasi satu minggu mulai umur 45 hst
mampu menekan populasi larva dari 42,6 ekor/m2 menjadi 2,0 ekor/m2 pada 51 hst dan
mampu mempertahankan hasil biji 1,56 ton/ha (Indiati, 2010)
Penggunaan insektisida yang efektif sangat diperlukan guna mengurangi biaya
produksi,dan aplikasi yang berlebihan sehingga mengurangi dampak negative yang
ditimbulkan. Salah satu upaya untuk mengurangi dampak negative yang ditimbulkan
akibat penggunaan insektisida kimia adalah menggunakan jenis insektisida secara
bijaksana dengan cara mengetahui hama sasaran serta menggunakan insektisida yang
paling efektif sehingga aplikasi tidak dilakukan berulang-ulang.
Tekhnik dan waktu aplikasi, dosis dan volume semprot, serta bagian tanaman
tempat pemaparan insektisida yang tidak tepat seringkali menjadi penyebab
ketidakefektifan insektisida kimia. Dengan teknik pemaparan yang benar, pengujian
tetap diperlukan pada jenis-jenis insektisida kimia anjuran lainnya sebagai antisipasi
akan munculnya ketahan suatu jenis hama terhadap jenis insektisida (Norris et al.
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2003). Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat keefektifan
beberapa jenis insektisida anjuran untuk mengendalikan hama polong kacang hijau
perlu dilakukan.
BAHAN DAN METODE
Percobaan dilakukan di lahan sawah Kebun Percobaan (KP) Ngale, Kabupaten
Ngawi, Jawa Timur.Pada bulan Juli – September 2015.Percobaan menggunakan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan enam perlakuan, dan tiga
ulangan.Insektisida yang dicoba disajikan pada Tabel 1.
Kacang hijau MLG 129 ditanam dengan jarak tanam 40 cm x 15 cm, dua biji
tiap lubang, diberikan perlakuan fungisida (berbahan aktif Propineb) untuk
mengendalikan penyakit tular tanah. Pupuk dengan dosis 37,5 kg N/ha; 73,5 P2O5/ha;
37,5 K2O/hadiberikan pada saat tanam. Penyiangan dilakuakan secara manual pada
umur 14 dan 28 hst. Pengendalian hama tanaman muda dan hama daun dilakukan pada
umur 7, 14, dan 21 hst menggunakan insektisida rekomendasi disesuaikan jenis hama.
Selanjutnya 30, 37, 44, 51, dan 58 hst diaplikasikan insektisida sesuai perlakuan pada
Tabel 1.
Pengamatan jenis dan populasi hama polong dilakukan pada sehari sebelum dan
sehari sesudah aplikasi. Pengamatan imago kumbang pemakan polong L. suturellus
dilakukan menggunakan sweep net yang diayunkan lima kali ayunan tunggal,
selanjutnya jenis serangga yang terperangkap diidentifikasi dan dihitung populasinya.
Larva hama penggerek polong M. testulasis diamati secara lansung pada lima titik
sampel yang tiap titiknya terdiri atas 10 rumpun tanaman kacang hijau. Hasil panen
dihitung berdasarkan hasil panen per petak.
Tabel 1. Lima jenis insektisida yang dicoba untuk mengendalikan hama pemakan
polong L. suturellus dan hama penggerek polong M. testulasis pada tanaman
kacang hijau
Dosis/liter
Perlakuan
Bahan aktif
Keterangan
air
P1

Deltametrin

1,0 ml

Racun kontak/lambung, pekatan warna
kuning

P2

Fipronil

1,0 ml

Insektisida zat pengatur tumbuh, sistemik,
racun kontak/lambung, suspense warna
putih

P3

Klorantraniliprol
+
Thiamethoksam

0,1 ml

Insektisida racun kontak dan sistemik
berbentuk pekatan yang larut dalam air,
berwarna putih kecoklatan

P4

Metomil

2,0 g

Insektisida
karbamat,
lambung/kontak/spectrum luas,
putih pembanding

P5

Beta silutrin

0,5 ml

Racun kontak/lambung, pekatan kuning
bening

P6

Air

-

Kontrol
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan dan identifikasi hama diperoleh dua jenis hama polong yang
menyerang yaitu M. testulasis dengan gejala berupa bekas gerekan dan apabila polong
dibuka terdapat larva atau bekas kotoran larva, dan yang kedua kumbang L. suturellus
dengan gejala serangan berupa gigitan pada polong sehingga polong menjadi cacat,
gigitan biasanya terjadi pada bagian posisi biji polong (Gambar 1)
A. Populasi Longitarsus suturellus
Penghitungan penurunan populasi yang diperoleh dari rata-rata kumulatif lima
kali pengamatan sehari sesudah aplikasi pada 30, 37, 44, 51, dan 58 hst. Hasil
pengamatan menunjukkan penurunan populasi tertinggi pada perlakuan insektisida
berbahan aktif Klorantraniliprol + Thiamethoksam (67,2%), berikutnya Fipronil
(23,4%). Deltametrin (20,5%), Beta silutrin (17,1%), dan Metomil (13%), sedangkan
pada kontrol populuasinya mengalami peningkatan (13%) dibandingkan populasi sehari
sebelum aplikasi, hal ini disebabkan karena imago L. suturellus aktif terbang sehingga
berpindah ke petak tanpa aplikasi insektisida (kontrol) (Gambar 2). Hasil ini
menunjukkan bahwa jenis insektisida yang paling efektif untuk menggendalikan
populasi hama pemakan polong adalah insektisida berbahan aktif Klorantraniliprol +
Thiamethoksam.

Polong yang terserang L. suturellus

Polong terserang M. Testulasis

Gambar 1.Perbedaan gejala serangan hama pemakan polong L. suturellus (sebelah kiri)
dan hama penggerek polongM. testulasis yang menyerang polong kacang
hijau di KP Ngale 2015
Penurunan populasi L. suturellus sehari sebelum dan sesudah aplikasi insektisida
dibandingkan kontrol juga menunjukkan pola yang sama yaitu penurunan populasi
tertinggi pada perlakuan insektisida berbahan aktif Klorantraniliprol + Thiamethoksam
77,2%, berikutnya Fipronil 41,3%. Deltametrin 36,5%, Metomil 38,3%, dan Beta
silutrin 28,4% (Tabel 2).
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Gambar 2. Kumulatif populasi L. suturellus dari lima pengamatan sehari sebelum dan
sesudah aplikasi insektisida. P1 = Deltametrin, P2 = Fipronil, P3 =
Klorantraniliprol + Thiamethoksam, P4 = Metomil, P5 = Beta silutrin, dan P6
= Air. Data diperoleh dari rata-rata kumulatif lima pengamatan yaitu 30, 37,
44, 51, dan 58 hst.
Tabel 2. Penurunan populasi L. suturellus terhadap kontrol sesudah aplikasi insektisida
dan sebelum + sesudah aplikasi insektisida
Perlakuan
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Bahan aktif
insektisida
Deltametrin
Fipronil
Klorantraniliprol
+
Thiamethoksam
Metomil
Beta silutrin
Air

Penurunan populsi L. suturellus (%) terhadap control 1)
Sesudah aplikasi
insektisida
47,0 b
52,0 b

Sesudah + sebelum
aplikasi insektisida
36,5 bc
41,3 b

89,4 a

77,2 a

46,0 bc
38,9 c
-

38,3 b
28,4 c
-

1)

Data diperoleh dari rata-rata kumulatif lima pengamatan yaitu 30, 37, 44, 51, dan 58
hst
= nyata pada tara uji F 5%
B.

Populasi hama penggerek polong M. testulasis
Kumulatif populasi hama penggerek polong kacang hijau M. testulasis dari
lima pengamatan sehari sebelum dan sesudah aplikasi insektisida disajikan pada
Gambar 3. Penurunan tertinggi dicapai pada perlakuan insektisida dengan bahan aktif
Klorantraniliprol + Thiamethoksam (41,5%), diikuti Fipronil (31,3%). Pada insektisida
jenis lainnya berkisar antara 14,2 – 19,2%, sedangkan pada petak yang disemprot air
terdapat penurunan populasi paling rendah yaitu hanya 4,5%.
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Gambar 3. Kumulatif populasi M. testulasis dari lima pengamatan sehari sebelum dan
sesudah aplikasi insektisida (A) dan penurunan populasinya (B). P1 =
Deltametrin, P2 = Fipronil, P3 = Klorantraniliprol + Thiamethoksam, P4 =
Metomil, P5 = Beta silutrin, dan P6 = Air. Data diperoleh dari rata-rata
kumulatif lima pengamatan yaitu 30, 37, 44, 51, dan 58 hst.
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa aplikasi insektisida berpengaruh nyata
terhadap penurunan populasi M. testulasis (Tabel 3). Menunjukkan penurunan populasi
terbanyak dibandingkan kontrol sehari setelah aplikasi dicapai oleh insektisida dengan
bahan aktif Klorantraniliprol + Thiamethoksam (79,1%), diikuti Fipronil (70,3%). Pada
insektisida lainnya penurunan populasi berkisar 29,1 – 43,9%.
Penurunan populasi sehari sebelum dan sesudah aplikasi insektisida
dibandingkan kontrol (Tabel 3), terbanyak pada insektisida berbahan aktif
Klorantraniliprol + Thiamethoksam (72,3%), dan Fipronil (64,4%). Insektisida lainnya
berkisar antara 24,4 – 38,6%. Hasil tersebut menyatakan bahwa jenis insektisida yang
efektif untuk mengendalikan hama penggerek polong kacang hijau M. testulasis adalah
insektisida dengan bahan aktif Klorantraniliprol + Thiamethoksam dan Fipronil.
Efektivitas tersebut juga didukung oleh terjadinya penurunan populasi berbagai jenis
insektisida yang digunakan terhadap kontrol (Tabel 3).
Tabel 3. Penurunan populasi M. testulasis terhadap kontrol sesudah aplikasi insektisida
dan sebelum + sesudah aplikasi insektisida
Perlakuan
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Bahan aktif
insektisida
Deltametrin
Fipronil
Klorantraniliprol
+
Thiamethoksam
Metomil
Beta silutrin
Air

Penurunan populsi M. testulasis (%) terhadap control 1)
Sesudah aplikasi
insektisida
29,1 c
70,3 a

Sesudah + sebelum
aplikasi insektisida
24,4 c
64,4 a

79,1 a

72,3 a

43,9 b
34,5 bc
-

38,6 b
30,7 bc
-

1) Data diperoleh dari rata-rata kumulatif lima pengamatan yaitu 30, 37, 44, 51, dan 58
hst ,= nyata pada tara uji F 5%
C. Hasil panen
Analisis ragam menunjukkan bahwa bahan aktif insektisida kimia berpengaruh
nyata terhadap hasil panen kacang hijau. Aplikasi insektisida untuk mengendalikan
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hama pemakan polong L. suturellus dan hama penggerek polong M. testulasis mampu
mempertahankan hasil panen kedelai sebesar 17 - 57% (Gambar 4).
Hasil panen tertinggi pada tanaman kacang hijau yang diaplikasikan dengan
insektisida berbahan aktif Klorantraniliprol + Thiamethoksam, yaitu 1,21 t/ha, diikuti
Fipronil 1,11 t/ha. Selanjutnya Beta silutrin (0,91 t/ha), Metomil (0,83 t/ha), Deltametrin
(0,81 t/ha, dan hasil terendah diperoleh pada petak yang disemprot menggunakan air
yaitu (0,64t/ha) (Gambar 4).
Data hasil panen yang diperoleh dari kelima perlakuan jenis insektisida yang
diuji menunjukkan dua jenis bahan aktif yang memiliki kemampuan untuk
mempertahankan hasil tertinggi dibandingkan jenis bahan aktif lainnya yaitu
Klorantraniliprol + Thiamethoksam (57%) dan Fipronil (47%). Kemampuan kedua jenis
bahan aktif insektisida dalam mempertahankan hasil panen sesuai dengan efektivitas
dalam menurunkan populasi hama pemakan polong L. suturellus dan penggerek polong
M. testulasis yang lebih tinggi dibanding tiga jenis insektisida lainnya. Oleh karena itu
untuk mengendalikan hama polong pada kacang hijau dianjurkan menggunakan
insektisida berbahan aktif Klorantraniliprol + Thiamethoksam dan Fipronil.

B

Gambar 4.Hasil panen (A) dan hasil yang dipertahankan dibandingkan control (tanpa
aplikasi insektisida) (B). P1 = Deltametrin, P2 = Fipronil, P3 =
Klorantraniliprol + Thiamethoksam, P4 = Metomil, P5 = Beta silutrin, dan P6
= Air.

KESIMPULAN
Insektisida yang dianjurkan untuk mengendalikan hama pemakan polong L.
suturellus dan penggerek polong M. testulasis di lahan sawah adalah yang berbahan
aktif Klorantraniliprol + Thiamethoksam dan Fipronil. Kedua jenis bahan aktif
insektisda tersebut mampu mempertahankan hasil panen kacang hijau sebesar 47% dan
57%.
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RESPON POLA TANAM JAGUNG–SORGUM PADA BEBERAPA PAKET
PEMUPUKAN BERBASIS MIKORIZA INDIGENUS DAN BAHAN ORGANIK
TERHADAP STATUS HARA TANAH, SERAPAN HARA TANAMAN DAN
HASIL DI LAHAN KERING
(RESPONSE OF SORGHUM-CORN CROPPING PATTERN ON SEVERAL
FERTILIZING PACKAGES BASED ON INDIGENOUS MYCORRHIZAL AND
ORGANIC MATTER TO SOIL NUTRIENT STATUS, NUTRIENT UPTAKE, AND
YIELD IN DRY LAND)
Wahyu Astiko *1), Muhammad Taufik Fauzi 1) dan Sukartono 1)
1) Dosen Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Mataram
*) Korespondensi penulis: E-mail: astiko_mataram@yahoo.co.id
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pola tanam jagung–sorgum pada
beberapa paket pemupukan ramah lingkungan yang dapat memperbaiki kualitas
kesuburan tanah, mengefisiensikan penggunaan pupuk anorganik serta meningkatkan
hasil tanaman di lahan kering. Penelitian ini dilakukan di Desa Akar-Akar Kecamatan
Bayan Lombok Utara. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak
Kelompok, dengan menguji lima paket pemupukan ramah lingkungan pada pola tanam
jagung–sorgum dan diulang 4 kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon pola
tanam jagung – sorgum pada paket pemupukan 60% lebih rendah dari dosis pupuk
rekomendasi dengan penambahan pupuk kandang 12 ton per ha disertai dengan
inokulasi mikoriza meningkatkan kesuburan tanah yang tercermin dengan
meningkatkan status hara N, P, K dan kandungan bahan organik tanah, meningkatkan
serapan hara tanaman (N, P, K dan Ca), pertumbuhan, hasil tanaman dan aktivitas MA
di dalam tanah.
_______________________

Kata kunci: lahan kering, mikoriza, pola tanam, paket pemupukan.
Abstract
The aim of the research was to examine response of sorghum-corn cropping pattern on
several environmentally friendly fertilizing packages that it could fix soil fertility
quality, to render efficient inorganic fertilizer use, and to increase plant yield in dry
land. The experiment was carried out in Akar-Akar village of Bayan district (North
Lombok), which was designed according to Randomized Complete Block Design, with 5
treatments of environmentally friendly fertilizing to sorghum-corn cropping pattern,
and 4 replications. The research result showed that response of sorghum-corn cropping
pattern at 60% fertilizing package was lower than recommended fertilizer dosage with
manure addition of 12 ton/ha and mycorrhiza inoculation increased soil fertility that
could be seen on its increasing in N, P, K nutrient status and soil organic matter
content, its increasing in plant nutrient uptake (N, P, K and Ca), plant growth, plant
yield, and AM activity in the soil.
_______________________

Keywords: cropping pattern, fertilizing packages, mycorrhizal, dry land
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LATAR BELAKANG
Ketersediaan P yang tidak memadai adalah salah satu dari banyak faktor yang
membatasi hasil jagung di daerah lahan kering Lombok Utara. Selain itu, hanya sekitar
8-13% dari sejumlah pupuk P yang diberikan diserap oleh akar (Supardi, 1996). Salah
satu cara untuk memecahkan ketersediaan P dan unsur hara penting lainnya adalah
dengan memanfaatkan mikoriza arbuskular (MA) untuk meningkatkan pertumbuhan
dan hasil tanaman.
Inokulasi MA pada tanaman jagung di tanah berpasir sebagai pengganti
penambahan pupuk diharapkan memiliki implikasi positif terhadap sifat-sifat tanah,
serapan hara dan hasil (Astiko et al, 2013). Inokulasi dengan MA dapat mengkatalisis
hidrolisis nutrisi tidak tersedia di dalam tanah menjadi bentuk larut melalui aktivitas
enzimatik (Widiastuti et al, 2003). Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa
pola tanam yang melibatkan inokulasi MA dalam hubungan dengan aplikasi pupuk
dapat meningkatkan serapan P dan meningkatkan hasil panen dibandingkan dengan
sistem tanpa inokulasi MA (Astiko et al, 2015). Smith et al. (2010) telah menunjukkan
bahwa MA mampu meningkatkan ketersediaan hara dan serapan hara, dan
meningkatkan proliferasi akar.
Pola tanam melalui pengaturan urutan jenis tanaman yang berbeda yang ditanam
dalam periode setahun dapat menyebabkan berbagai tingkat pengkayaan dalam populasi
MA pada siklus tanam berikutnya. Sebagai contoh, tanaman jagung ditanam pada siklus
pertama dari pola tanam jagung-kedelai dapat meningkatkan sporulasi MA dan infeksi
pada akar tanaman. Ini menyebabkan terjadinya pengkayaan populasi MA di tanah,
yang sangat menguntungkan bagi pertumbuhan siklus tanaman berikutnya (Sylvia et al,
2005 dan Muhibuddin, 2006). Wangiyana et al. (2006) melaporkan dinamika yang
berbeda dari populasi MA (kolonisasi MA dan jumlah spora) antara pola tanam pada
dua jenis tanah yang dominan di Lombok, Indonesia.
Namun sejauh mana respon pola tanam jagung-sorgum pada beberapa aplikasi
paket pemupukan berbasis mikoriza indigenus dan bahan organik terhadap status hara
tanah, serapan hara tanaman dan hasil di lahan kering belum banyak diungkap.
BAHAN DAN METODE
Tempat dan desin penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan Lombok Utara
dengan Rancangan Acak Kelompok 4 ulangan. Paket pemupukan yang diuji adalah:
Pemupukan
Siklus tanam pertama
Siklus tanam kedua
D0
Jagung (100% dosis rekomendasi pupuk Sorgum (tanpa pemupukan)
anorganik NPK )
D1
Jagung (80% pupuk anorganik + 15 ton Sorgum (tanpa pemupukan)
pupuk kandang + mikoriza)
D2
Jagung (60% pupuk anorganik + 12 ton Sorgum (tanpa pemupukan)
pupuk kandang + mikoriza)
D3
Jagung (40% pupuk anorganik + 9 ton Sorgum (tanpa pemupukan)
pupuk kandang + mikoriza)
D4
Jagung (20% pupuk anorganik + 6 ton Sorgum (tanpa pemupukan)
pupuk kandang + mikoriza)
Inokulasi mikoriza MAA01 dilakukan secara cautingseed dengan dosis 1 kg
inokulum per 20 kg benih (Astiko, 1995 dan Feldmann et al, 2009). Dosis rekomendasi
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(D0) yang diberikan pada siklus 1 jagung adalah 300 kg/ha urea dan NPK Ponska
dengan dosis 200 kg/ha. Pemupukan I dilakukan pada 1 minggu setelah tanam (mst)
dengan dosis 100 kg/ha dan pupuk NPK Ponska. Pupuk urea ke dua diberikan pada saat
3 mst dengan dosis 200 kg/ha. Siklus tanam 2 sorgum dengan menggunakan tanah yang
sama, namun tidak dilakukan pemupukan.
Analisis bahan tanaman dan kesuburan tanah
N jaringan ditetapkan dengan metode Kjeldhal, P dengan menggunakan
spectrometer, C-organik dengan metode kolorimetri menurut Walkley dan Black, K dan
Ca dengan menggunakan atomic absorption spectrophotometry (AAS). Variabel
populasi mikoriza dilakukan dengan teknik pengayakan basah (wet sieving and
decanting) menurut Brundrett et al. (1996). Supranatan diambil, kemudian ditambah
larutan sukrosa 60% lalu diputar dalam sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama
10 menit (Daniel dan Skipper, 1982). Penghitungan persentase infeksi dilakukan dengan
metode clearing and staining (Kormanik dan Graw, 1982) dengan teknik Gridline
Intersect (Giovenneti dan Mosse, 1980) di bawah mikroskop stereo.
Analisis data
Analisis data menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA), uji lanjut dengan
menggunakan Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5 %.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Respon pola tanam jagung – sorgum terhadap status hara tanah
Respon pola tanam jagung-sorgum pada perlakuan paket pemupukan 60% lebih
rendah dari dosis pupuk rekomendasi dengan pemberian pupuk kandang 12 ton per ha
serta diinokulasi dengan mikoriza (D2) memberikan kontribusi positif dan signifikan
terhadap peningkatan status hara tanah N, P, K dan C-organik serta pH (Tabel 1).
Berkurangnya hara N dalam tanah pada siklus tanam 2 diduga disebabkan karena
aktivitas mikoriza dan mikroba indigenus lainnya untuk memenuhi kebutuhan N bagi
kehidupannya (Smith et al, 2008). Menurunnya kandungan P pada siklus tanam 2 baik
pada 60 hst dan 100 hst diduga karena aktivitas enzim fosfatase dari mikoriza sehingga
P terabsorbsi terlebih dahulu dalam jumlah yang cukup banyak selama masa
pertumbuhan tanaman di siklus tanam 1. Menurunnya kandungan K pada saat fase
generatif (100 hst) lebih rendah dibandingkan dengan fase vegetatif (60 hst) terutama
pada siklus tanam 2 karena semakin banyak K yang diserap tanaman dan digunakan
oleh mikoriza seiring dengan berjalannya waktu (Smith et al, 2009). Penurunan
kandungan C-organik pada fase vegetatif yang cenderung lebih rendah dibandingakan
pada saat panen diduga terkait dengan fungsi metabolisme dengan sumber karbon dan
energi yang berasal dari senyawa-senyawa organik. Senyawa-senyawa organik inilah
yang dimanfaatkan oleh mikoriza untuk melakuakan sintesis sel yang menyebabkan
berkurangnya kandungan C-organik dalam tanah (Douds dan Johnson, 2007).
Penurunan pH pada paket pemupukan yang disertai dengan inokulasi mikoriza
disebabkan meningkatnya kelarutan basa-basa pada proses dekomposisi pupuk kandang
sebagai akibat masukan pupuk hayati mikoriza (Smith et al, 2010; Jakobsen at al, 2002;
Hodge et al., 2001).
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Tabel 1. Respon pola tanam jagung – sorgum terhadap status hara tanah (N, P, dan K) dan
C-organik serta pH tanah pada beberapa paket pemupukan di lahan kering
Pemupukan**
N
P
K
C-org
pH*
-1
-1
-1
-1
(g kg )
(mg kg )
(cmol kg )
(g kg )
ma
ua
ma
ua
ma
ua
1
2
1
2
1
2
1ma
2ua
1ma
2ua
60 HST
D0
1,24a 1,10a 14,97a 11,41 0,69a 0,90 a 12,1a 11,0a 6,10a 6,20 a
a

D1

1,45b

1,29b

28,44b

16,25

0,74b

0,98 b

13,3b 13,1b

6,10a

6,30 b

0,77c

0,99 b

13,5b 13,5b

6,20a

6,50 c

0,72d

0,85 c

12,7c 12,8c

6,10a

6,40 d

0,71d

0,82 c

12,6c 12,5c

6,10a

6,40 d

0,72

0,75 a

12,7

12,73

6,30

6,40 a

a

a

a

14,2b

13,05

6,40

b

a

14,2

13,74

6,40

b

c

a

13,1

11,87

6,30

c

d

a

12,9

11.81

6,30

c

d

a

b

D2

1,47b

1,25c

35,02c

28,49
c

D3

1,39c

1,22d

17,52d

14,59
d

D4

1,33c

1,20d

16,29d

14,25
d

100 HST
D0

1,33 a

1,23

17,43 a

10,15 a

a

D1

1,69 b

1,38

a

29,51 b 21,58 b

b

D2

1.86c

1,48

1,47 d

1,31

36,56 c

29,99 c

1,42d

1,31
d

0,85

0,98 c

c

19,37 d 18,59 d

d

D4

0,84 b

b

c

D3

0,79

0,75

0,61 d

d

18,53 d 17,32 d

0,74
d

0,60 d

6,50 b
6,90 c
6,70 d
6,70 d

Awal tanam1) 1,2
12,28
0,60
12,0
6,10
0
0
Keterangan:* Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama tidak
berbeda nyata (P=0,05); 1ma dan 2ua (siklus pertama jagung dan siklus ke
dua sorgum); ** D0= 100% takaran rekomendasi pupuk anorganik NPK,
D1= 80% pupuk anorganik + 15 ton pupuk kandang + mikoriza, D2= 60%
pupuk anorganik + 12 ton pupuk kandang + mikoriza, D3= 40% pupuk
anorganik + 9 ton pupuk kandang + mikoriza, dan D4= 20% pupuk
anorganik + 6 ton pupuk kandang + mikoriza; 1) data sebelum tanam
4.2. Respon pola tanam jagung – sorgum terhadap serapan hara tanaman
Respon pola tanam jagung-sorgum dengan kehadiran MA pada paket pemupukan
D2 memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatkan serapan N, P, K dan Ca
tanaman (Tabel 2).
Hal ini diduga disebabkan karena pada paket pemupukan tersebut terjadi
sinkronisasi suasana lingkungan dan sinergisme yang mendukung hifa eksternal MA
untuk berperan dalam meningkatkan potensi sistem perakaran untuk mengabsorbsi
unsur hara dari dalam tanah (Kaschuk et al., 2010). Angel et al. (2007) dan Muchane et
al. (2010) mengemukakan bahwa dengan inokulasi MA terbukti dapat meningkatkan
serapan hara N dan P serta Cu dan Zn dalam jaringan tanaman. Selanjutnya Zaki et al.
(2007) menyebutkan bahwa aktivitas MA dapat meningkatkan serapan hara jika
dibarengi dengan pemberian pupuk organik dalam tanah. Menurut Schweiger et al.
(2007) dan Smith et al. (2010) sinkronisasi lingkungan dapat menciptakan
keseimbangan hara baru dalam tanaman sehingga menginduksi serapan hara K. Viti et
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al. (2010), inokulasi MA dapat menambah daya absorbsi tanaman terhadap unsur N, P,
K, Ca dan berbagai nutrisi mikro lainnya, selain juga membantu aktivitas
mikroorganisme dalam mempercepat proses dekomposisi bahan organik.
Tabel 2. Respon pola tanam jagung – sorgum terhadap serapan hara tanaman fase
pertumbuhan vegetatif pada beberapa paket pemupukan di lahan kering
Pemupukan
Serapan
hara
(mg/g
**
tanaman)
Siklus 1
Siklus 2 sorgum
jagung
N
P
K
Ca
P
K
Ca*
N
60 HST
D0
18,62 1,71a
24,80a
0,51a
12,74 a
0,65 a 26,40 a 4,41
a

D1

27,58

a

2,60b

31,50b

1,63b

18,92 b

0,85 b

34,30 b

b

D2

28,00

b

2,72c

32,60c

2,81c

20,86 c

1,48 c

36,70 c

c

D3

23,10
20,44

6,98
c

2,41d

30,50d

1,33d

17,29 d

1,36 d

29,40 d

d

D4

6,62

6,19
d

2,41d

29,30d

0,80e

e

17,22 d

1,32 d

29,20 d

6,15
d

Keterangan: * Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama tidak berbeda
nyata (P=0,05); ** Keterangan perlakuan lihat Tabel 1
4.3. Respon pola tanam jagung-sorgum terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman
Respon pola tanam jagung-sorgum pada perlakuan paket pemupukan D2
memberi respon pertumbuhan tanaman yang paling tinggi (Tabel 3).
Tabel 3. Respon pola tanam jagung – sorgum terhadap bobot biomassa kering akar dan
tajuk tanaman pada beberapa paket pemupukan di lahan kering
Pemupukan**
Bobot biomassa kering (g/tanaman)
Siklus 1 jagung
Siklus 2 sorgum
Akar
Tajuk
Akar
Tajuk*
60 HST
D0
8.13a
34,15a
0,82a
8,31a
b
b
b
D1
15,13
61.92
2,22
16,89b
D2
17,12c
72,86c
3,37c
23,53c
d
d
d
D3
13.65
52,26
1,68
12,01d
D4
13.34d
51,29d
1,38d
11,81d
100 HST
D0
10,43a
62,29a
12,30a
47,74a
b
b
b
D1
22,39
109.03
22,34
95,01b
D2
34,56c
111,25c
24,44c
105,14c
d
d
d
D3
18,48
101,05
14,52
85,46d
e
e
d
D4
15,43
95.87
14,47
66,06e
Keterangan: * Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama tidak
berbeda nyata (P=0,05) ** Keterangan perlakuan lihat Tabel 1
Kolonisasi MA dapat menghasilkan pengaruh yang positif tergantung kepada
jenis MA, tanaman, dan lingkungannya (Hoeksema et al., 2010). Mikoriza dilaporkan
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dapat membantu tanaman memanfaatkan P organik karena memproduksi enzim
fosfatase (Widiastuti, 2004). Hasil hidrolisis P organik oleh enzim fosfatase kemudian
dialirkan melalui hifa ekstra- dan intraradikal ke tubuh tanaman. Fosfatase asam
diekspresikan oleh hifa ekstraradikal yang membantu akar tanaman bermikoriza ketika
menyerap P dari dalam tanah sedangkan fosfatase alkalin diekspresikan oleh hifa
intraradikal yang aktif mengasimilasi atau mengangkut dan memindahkan P dari hifa ke
akar tanaman (Khade et al., 2010). Namun demikian, tanaman juga dapat
memanfaatkan mekanisme serapan hara langsung sekalipun bersimbiosis dengan MA
(Smith et al., 2010).
Respon pola tanam jagung-sorgum pada beberapa aplikasi paket pemupukan
terhadap parameter hasil yang meliputi bobot biji kering, bobot 100 biji, bobot
berangkasan kering dan hasil kering panen disajikan pada Tabel 4 dan Tabel 5
Tabel 4. Respon pola tanam jagung – sorgum terhadap bobot hasil biji dan 100 butir pada
beberapa aplikasi paket pemupukan di lahan kering.
Pemupukan**
Bobot biji kering (g/tanaman)
Siklus 1 jagung
Siklus 2 sorgum
Biji
100 Biji
Biji
100 Biji*
D0
59.29a
22,48a
30,01a
2,73a
b
b
b
D1
81,17
26,94
32,46
3,01b
D2
85,07c
28,12c
35,25c
3,61c
d
d
d
D3
67,24
25,98
31,20
2,90d
D4
65,06d
24,61d
31,13d
2,81d
*
Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama tidak
berbeda nyata (P=0,05); ** Keterangan perlakuan lihat Tabel 1.
Respon pola tanam jagung-sorgum yang diinokulasi MA dengan penambahan
60% pupuk rekomendasi dan pupuk kandang 12 ton per ha (D2) memberi respon dapat
memperbaiki perakaran, meningkatkan serapan air dan serapan unsur hara, khususnya
fosfor dan nitrogen (Muchane et al., 2010; Angel et al, 2007). Kenyataan tersebut
memperjelas bukti bahwa keberadaan hifa eksternal MA pada paket pemupukan D2
dapat memperbaiki fungsi akar berkaitan dengan peningkatan efisiensi penggunaan air
(Drew et al, 2003; Khalvati et al, 2010). Hal ini disebabkan karena penyebaran hifa
eksternal menjadi lebih luas, mampu menembus pori mikro tanah untuk mendapatkan
hara dan air yang tidak dapat dijangkau oleh akar (Drew et al, 2003). Akibatnya adalah
jumlah air dan hara yang diambil meningkat pada tanah yang kadar airnya rendah
(Smith dan Read, 2008). Mikoriza mampu mengakses secara langsung P organik dari
dalam tanah (Widiastuti, 2004). Hal ini menyebabkan kebutuhan P untuk MA dan
tanaman tercukupi, sehingga berpengaruh positif terhadap perkembangan MA dan hasil
tanaman (Burleight et al., 2002; Cavender et al. 2003).
Selain itu, MA mempunyai kemampuan melarutkan fosfat yang terikat dalam
tanah dan pupuk, menambah daya absorbsi hara N, P, K, meningkatkan tanaman
terhadap kekeringan, memproduksi senyawa-senyawa perangsang tumbuh, merangsang
aktivitas mikroba yang menguntungkan, memperbaiki struktur dan agregasi tanah dan
membantu siklus mineral. Dekomposisi dan mineralisasi bahan organik dengan adanya
MA juga menjadi lebih baik yang berpengaruh secara positif terhadap faktor fisika,
kimia dan biologi tanah sehingga kesatuan dari seluruh faktor tersebut berperan dalam
menunjang peningkatan hasil tanaman (Smith dan Read, 2008).
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Table 5. Respon pola tanam jagung – sorgum terhadap bobot berangkasan kering dan
hasil kering panen pada beberapa paket pemupukan di lahan kering.
Pemupukan**
Berangkasan dan hasil (kg/petak)
Siklus 1 jagung
Siklus 2 sorgum
Berangkasan
Hasil
Berangkasan
Hasil*
a
a
a
D0
25,98
9,60
9,80
3,57a
D1
42,88b
17,40b
12,75b
5,05b
c
c
c
D2
48,18
22,80
14,67
6,65c
D3
37,80d
15,60d
10,75d
4,43d
e
e
d
D4
35,16
10,20
10,12
4,17d
Keterangan: * Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama tidak berbeda
nyata (P=0,05); ** Keterangan perlakuan lihat Tabel 1.
4.4. Respon pola tanam jagung-sorgum Terhadap Aktivitas Mikoriza
Respon pola tanam jagung-sorgum pada perlakuan paket pemupukan 60%
pupuk anorganik rekomendasi + 12 ton pupuk kandang + mikoriza (D2) terhadap jumlah
spora dan infeksi akar tertinggi dan berbedanyata dengan perlakuan lainnya baik pada
60 hstdan 100 hst (Tabel 6).
Tabel 6. Respon pola tanam jagung – sorgum terhadap aktivitas mikoriza (jumlah spora
dan persentase infeksi) pada beberapa aplikasi paket pemupukan di lahan kering
Pemupukan**
Spora 100 g tanah-1 dan infeksi akar
Siklus 1 jagung
Siklus 2 sorgum
Spora
Infeksi
Spora
Infeksi*
60 HST
D0
764a
30a
1231a
35a
D1
1059b
55b
1343b
60b
c
c
c
D2
2119
75
2981
81c
D3
1690d
65d
1881d
77d
e
d
e
D4
1294
63
1769
68e
100 HST
D0
3464a
3761a
b
b
D1
3672
4942
D2
4327c
5165c
d
d
D3
3894
4831
D4
3881d
4819d
1)
Awal tanam
421
Keterangan: * Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama tidak
berbeda nyata (P=0,05);); ** Keterangan perlakuan lihat Tabel 1
Fenomena meningkatnya jumlah spora MA di sekitar rizosfer perakaran jagung
dan sorgum sebagaimana ditunjukkan perlakuan D2 merupakan petunjuk adanya
peningkatan aktivitas dari MA (Sylvia, 2005). Hal serupa dikemukakan Viti et al. (2010),
jumlah spora akan meningkat pada kondisi takaran pemupukan anorganik yang nisbi
rendah dengan penambahan pupuk kandang yang menunjang terbentuknya spora.
Peningkatan populasi MA diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang
dinamis, dimana pada kondisi pemupukan D2 menunjang perubahan anatomi dan fisiologi
di dalam akar yang memacu peningkatan jumlah spora MA (van der Heijden et al, 2001).
Pupuk kandang yang diberikan mampu menyediakan substrat karbon untuk MA yang
membantu meningkatkan persentase infeksi pada akar tanaman (Hamaeda et al, 2007).
Penambahan bahan organik dengan dosis yang cukup akan mampu meningkatkan potensi
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inokulum MA yang dapat merangsang peningkatan jumlah spora dan persentase infeksi
MA pada akar (Viti et al, 2010).
KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon pola tanam jagung – sorgum pada
paket pemupukan 60% lebih rendah dari dosis pupuk rekomendasi dengan penambahan
pupuk kandang 12 ton per ha disertai dengan inokulasi mikoriza meningkatkan
kesuburan tanah yang tercermin dengan meningkatkan status hara N, P, K dan
kandungan bahan organik tanah, meningkatkan serapan hara tanaman (N, P, K dan Ca),
pertumbuhan, hasil tanaman dan aktivitas MA di dalam tanah
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Abstrak
Jeruk pamelo merupakan tanaman buah asli Indonesia yang bermanfaat khususnya
untuk kesehatan. Jeruk pamelo memiliki bentuk tajuk yang tidak beraturan, cenderung
lurus ke atas dan bercabang sedikit. Upaya untuk merangsang pembentukan cabang baru
adalah dengan strangulasi. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari pengaruh
strangulasi single dan double dalam merangsang pertumbuhan vegetatif untuk perbaikan
keragaan bibit jeruk pamelo (Citrus grandis (L.) Osbeck). Penelitian dilaksanakan bulan
Maret sampai September 2011 di greenhouse KP Cikabayan IPB, Bogor. Analisis
biokimia dilakukan di Laboratorium BALITRO, Bogor dan Laboratorium Pasca Panen,
IPB. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor sebanyak
lima perlakuan yaitu tanpa strangulasi (T0), strangulasi single dengan ketinggian 5 cm
dari mata tempel (T1), strangulasi double dengan jarak antar kawat 5 cm (T2), 10 cm
(T3) dan 15 cm (T4). Percobaan terdiri dari lima ulangan dan setiap satu satuan
percobaan terdiri dari 2 tanaman sehingga total terdapat 50 tanaman. Perlakuan
strangulasi dilaksanakan pada 19 Maret dan kawat dilepas pada 10 Agustus 2011. Hasil
penelitian menunjukkan perlakuan strangulasi single dan double berpengaruh nyata
meningkatkan pertumbuhan vegetatif pada peubah diameter batang, jumlah daun,
ukuran tajuk, jumlah cabang serta kandungan karbohidrat daun. Perlakuan strangulasi
double 15 cm (T4) nyata meningkatkan jumlah cabang (5.00 cabang), panjang cabang
(127.65 cm), jumlah daun (87.40 daun) dan kandungan karbohidrat daun lebih banyak
dibandingkan perlakuan kontrol pada 19 MSP. Strangulasi tidak memberikan efek
merusak secara permanen pada jaringan batang tanaman dan hanya membutuhkan
waktu dua bulan untuk pulih.
Keywords: arsitektur kanopi, cabang, pertumbuhan vegetatif, volume kanopi.
Abstract
Indonesia has number of accessions and cultivars of pummelo thus beneficial for health.
Pummelo has irregular canopy, straight up, and has slightly branch. Attempted to
stimulate the formation of new branches was by strangulation. This research aimed to
study the influence of single and double strangulation for stimulated vegetative growth
in order to improved canopy architecture of young pummelo seedling (Citrus grandis
(L.) Osbeck). This research was conducted from March to September 2011 in green
house of Cikabayan Experimental Station IPB, Bogor. Biochemical analysis was done
in Laboratory of Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik, Bogor and PostHarvest Laboratory, IPB. The experiment was conducted in Completely Randomized
Block Design one factor consist of 5 treatment there were control (T0), single
strangulation (T1), double strangulation with distance between wire 5 cm (T2), 10 cm
(T3) and 15 cm (T4). The experiment consisted of 5 replicates then there were 25
experimental units. Each experimental unit contained 2 plants and total crop are 50
plants. Strangulation treatment was done in May 19th and wires removed in August
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10th 2011. The results of this research showed that single and double strangulation had
significant response increase vegetative growth to the numbers of scion diameter,
numbers of leaf, volume of canopies, numbers of branch, starch of the leaf than control.
Double strangulation with distance between 2 wires 15 cm (T4) was the highest number
of branch (5 branchs), total length of branch (127.65 cm), number of leaf (87.4 leaves)
and had significant response increase starch of leaf at 19 Week After Application.
Strangulation was not cause permanently damaged of the stem tissue and only took two
months to recover.
Keywords: canopy architecture, branch, vegetative growth, volume of canopies.
LATAR BELAKANG
Jeruk merupakan salah satu buah unggulan Indonesia yang memiliki prospek
yang bagus untuk dikembangkan. Indonesia memiliki kenakearagaman hayati yang
tinggi sehingga berbagai jenis jeruk dapat tumbuh di dalamnya seperti jeruk siam, jeruk
keprok, jeruk manis, jeruk pamelo, jeruk nipis, dan lain-lain. Jeruk pamelo merupakan
tanaman buah asli Indonesia yang banyak dibudidayakan masyarakat karena buahnya
enak, penampilannya menarik dan ukuran yang besar. Salah satu kultivar jeruk pamelo
yang berkembang pesat adalah jeruk Nambangan yang berasal dari Magetan, Jawa
Timur. Jeruk ini memiliki banyak keunggulan dibanding jeruk pamelo lainnya yaitu
memiliki rasa lebih manis, kulit buahnya lebih tipis dan mudah dipisahkan daging
buahnya serta memiliki daya simpan lebih lama (2-3 bulan).
Keragaan suatu tanaman yang ditunjukkan dari penampilan fisiknya sangat
berpengaruh pada pertumbuhan dan produksi tanaman. Sistem tajuk yang terbentuk
dengan baik akan memaksimalkan penyerapan sinar matahari dalam berfotosintesis
sehingga pohon menjadi kokoh dan dapat berproduksi tinggi (Gilman dan Black, 2011).
Beberapa usaha memanipulasi keragaan tanaman untuk membentuk arsitektur tajuk
menjadi lebih terbuka adalah dengan pemangkasan batang utama, penjarangan dan
perundukan cabang. Kendala fisik jeruk pamelo sampai saat ini yaitu bentuk tajuknya
tidak beraturan, cenderung lurus ke atas dan bercabang sedikit. Adanya manipulasi
keragaan tanaman muda perlu dilakukan dengan cara baru sehingga diperoleh tajuk
yang terbuka dan kokoh sejak awal pertumbuhan bibit.
Strangulasi merupakan alternatif yang dapat dilakukan untuk merangsang
pembentukan cabang dalam meningkatkan keragaan bibit pamelo. Strangulasi adalah
pengikatan batang menggunakan kawat sampai pembuluh floem untuk menghambat
translokasi fotosintat dari tajuk menuju akar pada jangka waktu tertentu. Menurut
Susanto et al. (2002) adanya hambatan translokasi karbohidrat ke akar menyebabkan
akar kekurangan fotosintat dan respirasi akar menurun sehingga aktivitas akar dalam
mengabsorpsi hara dan mineral terganggu. Menurut Thamrin et al. (2009) penurunan
aktivitas akar akan berdampak pada peningkatan rasio C/N di tajuk yang dapat
memunculkan tunas baru, pembentukan bunga dan perkembangan buah.
Sampai saat ini belum ada penelitian strangulasi pada tanaman muda. Perlakuan
strangulasi pada tanaman muda dapat memudahkan pembentukan arsitektur tanaman
sejak awal yaitu terbentuknya cabang primer yang kokoh dan terbuka. Menurut Susanto
dan Supriyanto (2005) produktivitas tanaman sangat dipengaruhi oleh luas bagian tajuk
yang terkena sinar matahari. Penelitian bertujuan untuk mempelajari pengaruh
strangulasi dalam merangsang pembentukan cabang dalam memperbaiki keragaan bibit
jeruk pamelo var Nambangan.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai September 2011 di greenhouse
Kebun Percobaan Cikabayan, Dramaga, Institut Pertanian Bogor. Pengikatan kawat
dilakukan secara serentak pada 18 Mei 2011 dan pelepasan kawat dilakukan pada
tanggal 11 Agustus 2011. Analisis hara dilakukan di Laboratorium BALITRO (Balai
Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik), Cimanggu Bogor. Analisis brangkasan
dilakukan di Laboratorium Pasca Panen, Departemen Agronomi dan Hortikultura, IPB.
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan adalah 50 bibit jeruk pamelo kultivar Nambangan hasil
okulasi berumur 6 bulan, kawat putih berdiameter 1 mm, media tumbuh yaitu pasir,
tanah, pupuk kandang (2:1:1) (V:V:V), polybag ukuran 35 cm x 30 cm, pupuk organik
granul (0.5 kg tiap polybag), pupuk NPK mutiara 15-15-15 (15 g L-1 air), pupuk ZA (15
g L-1 air), pupuk gandasil daun, insektisida Decis 2.5 EC (5 cc L-1 air) dan paranet 40%.
Peralatan yang digunakan adalah sekop, cangkul, timbangan, gunting kawat, cutter,
sprayer knapsack 15 L, gelas ukur dan gunting pangkas. Alat pengamatan terdiri dari
meteran, jangka sorong dan peralatan analisis laboratorium bobot brangkasan.
Metode
Percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor.
Percobaan terdiri dari lima perlakuan (Gambar 2), yaitu T0: tanpa strangulasi, T1:
strangulasi single dengan ketinggian 5 cm dari mata tempel, T2: strangulasi double
dengan jarak 5 cm antar kawat dan ketinggian 5 cm dari mata tempel, T3: strangulasi
double dengan jarak 10 cm antar kawat dan ketinggian 5 cm dari mata tempel, T4:
strangulasi double dengan jarak 15 cm antar kawat dan ketinggian 5 cm dari mata
tempel. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis sidik ragam dan uji
DMRT (Duncan Multiple Range Test). Seluruh proses analisis data dilakukan dengan
menggunakan perangkat lunak SAS System for Windows versi 9.13.
Pelaksanaan Percobaan
Tahap dari penelitian ini adalah persiapan media tanaman, pemilihan bibit dan
aplikasi strangulasi. Bibit yang digunakan merupakan hasil seleksi perbanyakan okulasi
yang memiliki pertumbuhan seragam dan sehat. Media tanam yang digunakan terdiri
dari campuran pasir, tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan bobot (2:1:1).
Media tanam disiapkan dengan memasukkan campuran media ke dalam polybag ukuran
30 cm x 35 cm. Strangulasi dilaksanakan dengan melilitkan kawat berdiameter 1 mm
pada batang dengan menekan kawat ke batang sedalam diameter kawat tersebut.
Pelepasan kawat dilakukan setelah batang distrangulasi selama tiga bulan dengan
menghilangkan kalus terlebih dahulu.
Pemeliharaan meliputi pemupukan, penyiraman, pengendalian hama dan
penyakit, pemangkasan dan pemberian naungan. Pemupukan NPK mutiara (15-15-15)
dan ZA dilakukan tiap dua minggu sekali dengan konsentrasi 15 g L-1, tiap tanaman
memperoleh 100 mL. Pemupukan organik granul diberikan 500 g per tanaman dan
disebarkan di atas media tanam. Penyiraman dilakukan tiap pagi dan sore hari dengan
volume air 1 L per tanaman. Pemangkasan tunas adventif dan tunas samping dilakukan
pada saat sebelum aplikasi strangulasi serta pemangkasan tunas pucuk dilakukan
serentak setelah pelaksanaan strangulasi. Pengendalian OPT secara kimia dilakukan tiap
satu bulan sekali dengan menyemprotkan insektisida Decis 2.5 EC (5 cc L-1 air).
Pengamatan dilakukan tiap dua minggu sekali dimulai sejak satu minggu setelah
perlakuan strangulasi sampai dua bulan setelah strangulasi dilepas. Peubah pengamatan
terdiri dari diameter batang (mm), waktu munculnya cabang baru (HSP), jumlah tunas
(tunas), panjang rata – rata tunas per tanaman (cm), diameter tajuk (cm2). Pengamatan
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luas daun (cm2) diukur tiap bulan dengan metode gravimetri (perbandingan bobot).
Pengamatan bobot basah dan kering akar dan tajuk dilakukan secara destruktif pada
akhir penelitian terhadap 10 tanaman contoh. Tanaman dikeringkan dalam oven pada
suhu 70 oC selama 48 jam. Analisis kandungan karbohidrat pada daun menggunakan
metode Semogyi Nelson sedangkan kandungan nitrogen menggunakan metode semimikro Kjedahl (Yoshida et al., 1972).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Umum Penelitian
Pengaruh strangulasi tidak berakibat buruk terhadap pertumbuhan bibit pamelo
muda dengan kondisi bekas luka setelah kawat dilepas cukup baik. Selama penelitian,
tanaman tidak mengalami gangguan abiotik (cekaman air dan cekaman hara) dan
gangguan biotik (serangan hama dan penyakit) yang menyebabkan kematian tanaman.
Suhu di dalam rumah kaca berkisar antara 21.8 sampai 36 oC pada pagi sampai sore
hari. Davies dan Albrigo (1994) menyatakan bahwa saat suhu antara 25 oC sampai 30
o
C memungkinkan terjadinya pertumbuhan pucuk dan perkembangan panjang tunas
yang tinggi.
Diameter Batang
Perlakuan strangulasi memberikan pengaruh nyata dalam memperbesar diameter
batang atas tanaman mulai 3 MSP (Minggu Setelah Perlakuan) sampai dengan 19 MSP
dan berbeda dibanding kontrol. Perlakuan strangulasi double dengan jarak 15 cm (T4)
menghasilkan diameter batang paling besar (1.331 cm) dan tidak berbeda nyata dengan
kontrol (T0) (1.107 cm) namun berbeda nyata dengan perlakuan lainnya (Gambar 1).

Gambar 1. Grafik diameter batang pada 1-19 MSP

Diameter tanaman kontrol (T0) dari minggu ke minggu mengalami kenaikan
yang cukup drastis karena mengalami pembentukan cabang samping yang sedikit
sehingga asimilat difokuskan untuk pembesaran diameter cabang. Hal ini berbeda
dengan perlakuan strangulasi single, double dengan jarak 5 cm (T2) dan jarak 10 cm
(T3) yang memiliki jumlah cabang samping yang lebih banyak sehingga asimilat yang
digunakan terbagi untuk pembentukan cabang.
Jumlah Tunas
Perlakuan strangulasi memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan jumlah
tunas vegetatif pada 9 sampai 15 MSP. Perlakuan strangulasi double dengan jarak
10 cm (T3) pada 13 sampai 19 MSP memiliki jumlah tunas yang tidak berbeda nyata
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dengan kontrol (T0) tetapi berbeda sangat nyata dengan perlakuan strangulasi single dan
perlakuan strangulasi double dengan jarak 5 cm (T2) dan 15 cm (T4) (Gambar 2).

Gambar 2. Grafik jumlah tunas vegetatif pada 1-19 MSP
Perkembangan cabang pada tanaman tanpa strangulasi berbeda dengan
perlakuan strangulasi yaitu pada tanaman tanpa strangulasi (T0) perkembangan dimulai
dengan pertumbuhan ke atas dari pucuk terminal. Akibatnya jumlah tunas samping yang
terbentuk lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman strangulasi yang terlihat mulai 7
MSP. Pada 13 MSP sampai 19 MSP, jumlah tunas samping tanaman kontrol mulai
meningkat dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan T3.
Pembentukan cabang samping pada strangulasi single dan double banyak
terbentuk di bagian bawah perlakuan strangulasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Chan
et al. (2003) bahwa efek girdling akan terlihat dari bagian bawah bagian perlakuan
girdling. Akibat adanya pengikatan kawat, hormon auksin yang seharusnya bergerak ke
atas terhambat dan bergerak ke tunas samping. Transport auksin berlangsung secara
basipetal yaitu dari ujung ke basal. Transport auksin tersebut terkait dengan
pembentukan cabang di bagian bawah yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan
cabang yang terbentuk di bagian tengah dan atas strangulasi.
Panjang Rata-rata Tunas per Tanaman
Perlakuan strangulasi memberikan pengaruh terhadap parameter panjang tunas
rata-rata pada 11, 13, 17 dan 19 MSP (Gambar 3). Pada 11-19 MSP perlakuan kontrol
memiliki panjang tunas rata-rata tertinggi dan berbeda dengan perlakuan strangulasi
single maupun double.

Gambar 3. Grafik panjang rata-rata cabang per tanaman pada 1-19 MSP
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Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Cotut dan Stanica (2015) bahwa
panjang cabang tanaman buah Chinese Date yang telah menghasilkan meningkat tajam
dibandingkan dengan kontrol. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanjangan cabang
baru aktif dengan adanya perlakuan girdling pada tanaman buah menghasilkan.
Sedangkan pada bibit tanaman buah ini, aplikasi strangulasi menstimulasi munculnya
cabang yang lebih banyak dibandingkan dengan pemanjangan cabang.
Jumlah Daun
Perlakuan strangulasi memberikan pengaruh nyata pada jumlah daun total per
tanaman pada 3 sampai 15 MSP (Gambar 4). Perlakuan strangulasi double dengan jarak
15 cm (T4) memberikan jumlah daun tertinggi mulai dari 3 sampai 19 MSP dan berbeda
nyata dengan kontrol namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan strangulasi single
dan double dengan jarak 5 cm (T2) dan 10 cm (T3).

Gambar 4. Grafik jumlah daun pada 1-19 MSP
Banyaknya jumlah daun dan luas daun akan berpengaruh terhadap fotosintat
yang dihasilkan. Salisbury dan Ross (1995) menyatakan semakin banyak daun yang
dihasilkan dengan luas daun yang besar maka fotosintat yang dihasilkanpun juga tinggi.
Strangulasi double dengan tiga jarak yang berbeda memiliki kandungan karbohidrat
yang lebih tinggi dibandingkan dengan strangulasi single dan kontrol.
Ukuran Tajuk
Perlakuan strangulasi memberikan pengaruh sangat nyata pada 1 MSP sampai
17 MSP, kecuali pada 5 MSP (Gambar 5). Perlakuan yang memiliki ukuran tajuk yang
tertinggi terdapat pada perlakuan strangulasi double dengan jarak 15 cm (223 239 cm3)
yang berbeda sangat nyata dengan control (104 831 cm3).

Gambar 5. Grafik ukuran tajuk pada 1-19 MSP
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Berdasarkan data ukuran tajuk, perlakuan strangulasi single dan double mampu
membentuk tajuk terbuka. Perlakuan strangulasi double dengan jarak 15 cm (T4)
memiliki ukuran tajuk terbesar dan terbuka dengan arsitektur kanopi yang baik sehingga
tanaman tidak terlalu rimbun dan cahaya dapat masuk ke bagian dalam tajuk bibit jeruk.
Menurut Ryugo (1988) dan Verheij dan Coronel (1992) pembentukan arsitektur kanopi
yang baik dapat meningkatkan efisiensi pemanenan energi matahari, mengendalikan
pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Terdapat beberapa hal yang dapat
mengoptimalkan fotosintesis pada kanopi yaitu memaksimalkan fotosintesis untuk
investasi biomassa pada daun, memaksimalkan fotosintesis kanopi untuk memberikan
kandungan total nitrogen yang tinggi pada (Anten 2016) atau memaksimalkan
fotosintesis kanopi dengan pemberian nitrogen dan penggunaan air (Peltoniemi et al.
2012).
Karbohidrat Daun
Tabel 1 menunjukkan bahwa perlakuan strangulasi berpengaruh meningkatkan
kandungan karbohidrat daun dan kandungan C/N. Strangulasi single (T1) memiliki
persentase karbohidrat tertinggi (13.460%) dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan
strangulasi double dengan jarak 5 cm (T2) (11.940 %), 10 cm (T3) (9.865%) dan 15 cm
(T4) (12.160%), namun berbeda nyata dengan kontrol (T0) (6.220%). Berdasarkan hasil
rasio C/N daun, perlakuan strangulasi single memiliki rasio C/N tertinggi yaitu sebesar
4.965 dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan strangulasi yang lainnya.
Tabel 1. Kandungan karbohidrat, nitrogen, C/N daun pada saat pelepasan
kawat (13 MSP)
Perlakuan
Kontrol
Strangulasi Single
Strangulasi Double 5 cm
Strangulasi Double 10 cm
Strangulasi Double 15 cm

Karbohidrat
(%)
6.220c
13.460a
11.940ab
9.865b
12.160ab

Nitrogen
(%)
3.255a
2.710a
3.100a
2.740a
2.920a

C/N
1.920c
4.965a
3.855b
3.605b
4.165ab

Keterangan: Nilai yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama berarti
tidak berbeda nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%
Perlakuan strangulasi berpengaruh meningkatkan kandungan karbohidrat pada
daun bagian atas luka. Perlakuan girdling terbukti meningkatkan konsentrasi
karbohidrat di bawah bagian luka (Chan et al., 2003; Yamane dan Shibayama, 2006).
Rivas et al. (2008) perlakuan girdling beberapa minggu sebelum berbunga mengurangi
absisi pada buah dan meningkatkan kandungan klorofil. Adanya kandungan klorofil
yang tinggi ini akan meningkatkan fotosintat yang terbentuk pada bagian atas
strangulasi. Akumulasi karbohidrat daun di bagian tajuk yang diikuti dengan
berkurangnya absorpsi hara mineral terutama nitrogen yang akan meningkatkan nisbah
C/N tajuk. Peningkatan nisbah C/N ini menyebabkan bibit jeruk lebih banyak
membentuk tunas terutama untuk perlakuan yang memiliki hasil nisbah C/N tinggi.
Bobot Basah dan Bobot Kering Akar dan Tajuk
Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan strangulasi tidak memberikan pengaruh
nyata terhadap bobot basah dan kering akar. Perlakuan kontrol (T0) dan perlakuan
strangulasi single (T1) memiliki akar yang lebih lebat dibandingkan strangulasi double
dengan jarak antar kawat 5 cm (T2), 10 cm (T3) dan 15 cm (T4). Adanya perlakuan
strangulasi akan menurunkan pertumbuhan akar sehingga aktivitas pada akar juga
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menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian Day dan DeJong, (1990); Fumuro, (1998);
Goren et al., (2004) bahwa girdling dapat mengurangi pertumbuhan akar dan secara
bersamaan mengurangi penyerapan nutrien dari tanah.
Tabel 2 menunjukkan perlakuan strangulasi tidak memberikan pengaruh nyata
terhadap bobot basah dan kering tajuk. Perlakuan kontrol dan strangulasi memiliki
bentuk tajuk yang berbeda dimana pada perlakuan kontrol terjadi dominansi apikal yang
terlihat dari tinggi tajuk lebih tinggi, bercabang sedikit dan daun di bagian atasnya lebar
dibandingkan dengan bibit jeruk dengan aplikasi strangulasi. Perlakuan strangulasi
double memiliki tajuk yang rimbun dengan bentuk tajuk terbuka.
Tabel 2. Bobot basah dan kering akar pada 19 MSP

Perlakuan
Kontrol
Strangulasi Single
Strangulasi Double
jarak 5 cm
Strangulasi Double
jarak 10 cm
Strangulasi Double
jarak 15 cm

BB Akar (g)
36.66
35.27
31.70

BK Akar (g)
17.19
20.88
17.35

BB Tajuk (g)
108.23
103.65
123.58

BK Tajuk (g)
54.22
57.89
62.01

23.04

13.69

79.03

47.02

29.99

16.47

158.34

70.02

Keterangan: Nilai yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama berarti
tidak berbeda nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%
KESIMPULAN
Perlakuan strangulasi single dan double berpengaruh nyata meningkatkan
pertumbuhan vegetatif pada peubah diameter batang, jumlah daun, ukuran tajuk, jumlah
cabang serta kandungan karbohidrat daun. Perlakuan strangulasi double 15 cm (T4)
nyata meningkatkan jumlah cabang (5.00 cabang), panjang cabang (127.65 cm), jumlah
daun (87.40 daun) dan kandungan karbohidrat daun lebih banyak dibandingkan
perlakuan kontrol pada 19 MSP. Strangulasi tidak memberikan efek merusak secara
permanen pada jaringan batang tanaman dan hanya membutuhkan waktu dua bulan
untuk pulih.
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ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi teknik irigasi curah terbatas
menggunakan mini-sprinkler gaya gravitasi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan
air (EPA) dan hasil tanaman kacang tanah di wilayah irigasi Nangakara kabupaten
Dompu, NTB. Percobaan dilaksanakan pada tahap III suatu kegiatan test-farm pada
musim kemarau (MK1) tahun 2007, yang ditata menurut rancangan Split Plot, dengan
dua faktor perlakuan, yaitu teknik irigasi (T) sebagai petak utama, yang terdiri atas dua
taraf perlakuan (ICT = irigasi curah terbatas; ICP = irigasi cara petani), dan paket
pemupukan (P) sebagai anak petak, yang terdiri atas dua taraf perlakuan (P1 = dosis
rendah, P2 = dosis sedang). Dengan demikian ada empat kombinasi perlakuan yang
diulang tiga kali sehingga ada 12 petak perlakuan, masing-masing seluas 400 m2. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh interaksi yang nyata antara teknik irigasi
dan paket pemupukan terhadap EPA dan hasil biji kering kacang tanah, di mana pada
irigasi ICT dengan mini-sprinkler gravitasi, rata-rata EPA dan hasil biji kering lebih
tinggi pada pemupukan dosis sedang (P2), yaitu 8.06 kg/mm (= 0.81 g/L) dan hasil biji
2.90 t/ha, sedangkan pada irigasi ICP, rata-rata EPA dan hasil biji kering lebih tinggi
pada pemupukan dosis rendah (P1), yaitu 4.01 kg/mm (= 0.40 g/L) dan hasil biji 2.16
t/ha. Namun demikian, secara umum rata-rata nilai EPA dan hasil biji kering kacang
tanah lebih tinggi pada teknik irigasi ICT dengan mini-sprinkler gravitasi (7.49 kg/mm
dan 2.70 t/ha) dibandingkan dengan teknik irigasi ICP (3.78 kg/mm dan 2.04 t/ha).
Kata kunci: kacang tanah, efisiensi penggunaan air, mini-sprinkler, irigasi terbatas
ABSTRACT
This study aims to determine whether the application of restricted shower irrigation
techniques using gravitational mini-sprinkler can increase water use efficiency (WUE)
and grain yield of peanut plants in the Nangakara irrigation area (Dompu, NTB). The
experiment was conducted in the third phase of test-farm activities during the dry
season (MK1) 2007, arranged according to Split Plot Design, with two treatment
factors, i.e. irrigation techniques (T) as main plot, consisting of two treatment levels
(ICT = restricted shower irrigation; ICP = farmers’ irrigation technique), and
fertilization packages (P) as subplot, consisting of two treatment levels (P1 = low dose,
P2= medium dose). Thus there were four treatment combinations prepared in three
blocks (replicates), resulting in 12 treatment plots of 400 m2 each. The results indicated
that there were interaction effects between irrigation techniques and fertilization
packages on WUE and dry grain yield of peanut plants, where in the ICT irrigation
using mini-sprinkler, the averages of WUE and dry grain yield were higher on the plots
receiving medium fertilization dose (P2), i.e. 8.06 kg/mm (= 0.81 g/L) and grain yield of
2.90 t/ha, while in the ICP irrigation, the averages of WUE and dry grain yield were
higher on the plots receiving low fertilization dose (P1), i.e. 4.01 kg/mm (= 0.40 g/L)
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and grain yield of 2.16 t/ha. On average, however, WUE and dry grain yield of peanut
were higher in ICT (7.49 kg/mm and 2.70 t/ha) than in ICP irrigation (3.78 kg/mm and
2.04 t/ha).
Keywords: peanut, water-use efficiency, mini-sprinkler, restricted shower irrigation

LATAR BELAKANG
Kacang tanah di Indonesia pada umumnya dikonsumsi sebagai sumber protein nabati,
dalam bentuk makanan rumah tangga, seperti kacang rebus, kacang garing, kacang
goreng, bumbu masakan, kacang kemasan, dan makanan ringan lainnya (Swastika,
2015), yang merupakan tanaman sumber protein terpenting ketiga, yang proteinnya
mengandung banyak jenis asam amino esensial (Savage & Keenan, 1994). Di negaranegara yang lebih maju, kacang tanah sebagian besar digunakan sebagai bahan baku
pembuatan minyak nabati dan bagian lainnya maupun limbahnya digunakan untuk
pembuatan pakan ternak. Secara global, kacang tanah merupakan sumber minyak nabati
terpenting keempat, dan sekitar 66% dari produksi kacang tanah dunia digunakan
sebagai bahan pembuatan minyak (edible oil), sehingga kacang tanah merupakan salah
satu tanaman penghasil minyak terpenting (Savage & Keenan, 1994; Davis & Dean,
2016).
Berdasarkan data BPS tahun 2014, di Indonesia kacang tanah (Arachis hypogaea L.)
merupakan tanaman kacang-kacangan terpenting kedua setelah kedelai atau tanaman
palawija terpenting keempat setelah ubi kayu, jagung, dan kedelai, dengan total
produksi nasional pada tahun 2014 sebanyak 638,3 ribu ton, tetapi di antara semua
provinsi di Indonesia, lima provinsi dengan produksi kacang tanah tertinggi berturutturut adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan NTB, dengan total
produksi mencapai 76,51% dari produksi nasional (BPS, 2015). Secara global, pada
tahun 2008, lima negara penghasil kacang tanah terbesar adalah China (42%), India
(18%), Amerika Serikat (7%), Nigeria (5%), dan Indonesia (4%), tetapi ditinjau dari
segi produktivitas, rata-rata produktivitas tertinggi dicapai oleh Amerika Serikat (3,84
t/ha), diikuti China (3,56 t/ha), sedangkan Indonesia pada urutan ke-10, dengan
produktivitas kacang tanah rata-rata 1,67 t/ha (Valentine, 2016).
Rendahnya produktivitas kacang tanah, terutama di negara-negara berkembang antara
lain disebabkan oleh terlambatnya penyiangan gulma, waktu tanam yang kurang tepat
atau terlambat, kurangnya pengelolaan hama dan penyakit, dan sebagian besar karena
faktor varietas, di mana varietas yang ditanam sebagian besar tidak tahan penyakit
sehingga daun cepat mengalami defoliasi, sehingga proses pengisian polong menjadi
tidak sempurna (Valentine, 2016). Selain itu, terutama di Indonesia, 70% dari
pertanaman kacang tanah berada di lahan kering, yang umumnya ditanam pada akhir
musim hujan, sehingga sebagian besar musim pertumbuhannya di musim kemarau,
yang merupakan salah penyebab rendahnya produktivitas tanaman kacang tanah
(Harsono, 2015). Di lahan sawah, tanaman kacang tanah juga umumnya ditanam di
musim kemarau (MK2) sebagai penggilir tanaman padi II (pasca padi MK1) (Arsyad &
Sembiring, 2003). Dengan demikian, ketersediaan air juga merupakan faktor pembatas
produksi, seperti halnya di lahan kering. Dari hasil penelitian yang dilaporkan Ahmad
(1996), irigasi dengan micro-sprinkler pada kacang tanah dengan interval 7 hari,
walaupun hanya untuk memulihkan kondisi tanah dari kering menjadi kapasitas lapang
pada setiap kali irigasi, sudah mampu secara sangat signifikan meningkatkan jumlah biji
per m2 dan bobot 100 biji, dibandingkan dengan kondisi tadah hujan tanpa pemberian
irigasi, yang menunjukkan pentingnya pemberian air bagi tanaman kacang tanah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknik pemberian air menggunakan
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mini-sprinkler pada kacang tanah yang ditanam di musim kemarau (MK1) di lahan
kering pasiran, di wilayah aliran sungai Nangakara, kecamatan Pekat, kabupaten
Dompu, pada dua tingkat pemupukan, yaitu dosis rendah dan dosis sedang. Namun
demikian, posisi lahan percobaan lebih tinggi daripada sungai Nangakara.

BAHAN DAN METODA
Dalam penelitian ini digunakan metode eksperimental, dengan melaksanakan percobaan
lapangan di wilayah irigasi Nangakara, kabupaten Dompu (NTB). Percobaan ini
merupakan salah satu unit farm miniature, yang merupakan bagian dari “test farm”
tahap III, dengan luas total lebih dari 3.0 ha, yang dibagi menjadi enam mini-farm. Tiap
mini-farm seluas 0.50 ha, merupakan pengujian satu jenis tanaman, sehingga ada enam
jenis tanaman uji, yaitu kacang tanah, jagung bertongkol satu (C-7), jagung bertongkol
dua (Bisi-2), kedelai, cabai, dan kacang tunggak, dan yang dilaporkan dalam penelitian
ini hanya pengujian mini-farm kacang tanah. Test farm tahap III ini dilaksanakan pada
musim kemarau (MK1), tahun 2007, tetapi pelaksanaan baru bisa dimulai pada bulan
Mei 2007 dan panen terakhir pada bulan Oktober 2007.
Rancangan percobaan dan perlakuan
Percobaan mini-farm kacang tanah ini ditata menurut rancangan Split Plot, dengan
menguji dua faktor perlakuan, yaitu teknik irigasi (I) sebagai petak utama (main plot),
yang terdiri atas dua taraf perlakuan (I1 = ICT atau irigasi curah terbatas, menggunakan
mini-sprinkler; I2 = ICP atau irigasi cara petani), dan tingkat pemupukan (P) sebagai
anak petak (sub-plot), yang juga terdiri atas dua taraf perlakuan (P1= dosis rendah; P2=
dosis sedang). Dengan mengkombinasikan kedua faktor perlakuan, maka terdapat empat
kombinasi perlakuan, yang masing-masing dibuat dalam tiga ulangan (blok), sehingga
ada 12 petak perlakuan.
Keseluruhan lahan test farm tahap III seluas lebih dari 3 ha dibagi dua, dan dibuat jalan
pemisah selebar 3 m yang sekaligus menjadi jalur pipa utama untuk mengalirkan air ke
masing-masing tiga mini farm di kiri dan kanan pipa utama. Di sebelah timur lahan test
farm tahap III mengalir sungai Nangakara, tetapi posisinya secara topografis sekitar 2 m
di bawah permukaan lahan test farm. Namun di atas lahan test farm ada lahan alangalang yang pisisinya sekitar 11-12 m di atas lahan test farm. Untuk perlakuan irigasi test
farm tahap III, PT Bahagia Bangunnusa, yang merupakan pemberi pekerjaan test farm,
membangun kolam besar, yang airnya diisi dengan menaikkan air sungai Nangakara
menggunakan pompa pada setiap akan dilakukan penyiraman. Untuk membuat tekanan
air yang cukup tinggi di tiap mini-farm, jaringan pipa utama dibuat bervariasi dari
ukuran besar (4 inch) bertingkat mengecil sampai 0.75 inch di tiap petak utama minifarm, dan di tiap terminal pipa di tiap petak utama mini-farm dipasang meter air untuk
mengukur volume air yang digunakan.
Tiap mini farm sebagai keseluruhan petak percobaan yang luasnya 0.50 ha dibagi
menjadi tiga blok (ulangan) dan dua petak utama. Di antara dua petak utama dibuat
jalan pemisah selebar 2 m, yang sekaligus merupakan jalur pipa sekunder sebagai
penyalur air irigasi dari pipa utama ke masing-masing petak utama di tiap-tiap blok. Di
antara anak petak dan di antara blok dibuat jalan pemisah selebar 1 m. Masing-masing
petak perlakuan dibuat seluas 400 m2 (20 m x 20 m). Antar mini-farm dibuat jalan
pemisah selebar 2 m.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

305

Perlakuan yang diuji
Untuk pemberian air, menurut perhitungan FAO tentang kebutuhan air tanaman
(Doorenbos dan Kassam, 1979) yang disesuaikan dengan hasil percobaan pada tahap
test farm sebelumnya didapatlah tingkat pemberian air per hari, yaitu 4 L/m2/hari untuk
ICT dan 6 L/m2/hari untuk ICP. Dengan demikian, untuk tanaman kacang tanah, maka
total pemberian air selama 90 hari menjadi 360 mm untuk ICT dan 540 mm untuk ICP.
Pemberian air pada teknik ICP dilakukan dengan selang yang dipindah-pindahkan
sedangkan untuk ICT penyiraman dilakukan dengan mini-sprinkler yang dapat
dipindah-pindahkan (portable) dengan radius penyiraman 3 m. Penyiraman dilakukan
setiap tiga hari, sehingga tiap hari dilakukan penyiraman dua mini-farm.
Perlakuan paket pemupukan yang diuji ada dua tingkatan dosis, yaitu dosis rendah (P1)
dan dosis sedang (P2), yang untuk tanaman kacang tanah, dosis pemupukan yang diuji
yaitu 15 kg/ha Urea dan 100 kg/ha SP36 untuk perlakuan P1, sedangkan untuk
perlakuan P2 dosis Urea 25 kg/ha dan SP36 sebanyak 150 kg/ha, yang seluruhnya
diberikan sebagai pupuk dasar bersama pemberian pupuk kandang dengan dosis 5
ton/ha baik untuk perlakuan P1 maupun P2.
Pelaksanaan percobaan
Sebelum penanaman, lahan diolah dengan membajak dan meratakannya dengan garu
menggunakan traktor masing-masing satu kali, kemudian dibuat petak-petak percobaan
yang dibatasi dengan parit dan jalan keliling. Varietas kacang tanah yang digunakan
adalah varietas Gajah, yang ditanam dengan menugalkan 3-4 benih kacang tanah
dengan jarak tanam 25 cm x 25 cm, kemudian dilakukan penjarangan pada umur 7 hari
setelah tanam (HST) dengan membiarkan tumbuh 2 tanaman per lubang tanam.
Pemupukan organik dengan pupuk kandang sapi dilakukan pada saat tanam dengan
memasukkannya ke dalam lubang tugal kemudian benih kacang tanah ditempatkan di
atas pupuk kandang lalu ditutup dengan tanah.
Pemupukan dengan Urea dan SP36 seluruh dosis dilakukan pada umur 7 HST pada saat
penjarangan dengan menugalkan campuran kedua pupuk di samping tanaman kacang
tanah yang baru tumbuh sekitar 7 cm di samping pangkalnya sedalam sekitar 7 cm.
Pemeliharaan tanaman yang dilakukan selanjutnya meliputi pengairan, penyiangan dan
pembumbunan, dan pengendalian/pencegahan serangan hama dengan menyemprotkan
Decis 25 EC. Penyiraman dilakukan setiap 3 hari. Penyiangan dilakukan pada umur 21
dan 35 HST, bersamaan dengan pembumbunan. Panen polong kacang tanah dilakukan
pada umur 100 hari.
Pengamatan dan analisis data
Karena pada saat itu ada enam mini-farm (masing-masing menanam satu jenis tanaman)
yang dilaksanakan secara serentak maka pengukuran terhadap tanaman kacang tanah
hanya dilakukan terhadap berat polong dan biji kering per m2, berat 100 biji kering dan
total penggunaan air per perlakuan, untuk menghitung efisiensi penggunaan air (EPA).
Pengukuran hasil panen dilakukan dengan memanen tanaman pada dua ubinan masingmasing seluas 1 m2 per petak perlakuan.
EPA dihitung dengan menggunakan rumus FAO dari Kirda (2002), dengan rumus
sebagai berikut:
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Hasil
ETa
Di mana: EPA = efisiensi penggunaan air (water use efficiency) dalam kg/ha/mm;
Hasil = hasil biji kering dalam kg/ha;
ETa = evapotranspirasi aktual, atau total penggunaan air (dalam mm).
Data dianalisis dengan analisis keragaman (Analysis of Variance (ANOVA)) dan uji
Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5%, menggunakan program statistik CoStat for
Windows ver. 6.303. Untuk menampilkan grafik digunakan grafik batang nilai Mean
yang disertai dengan error bar menggunakan standard error (± SE) berdasarkan rumus
dari Riley (2001).

EPA (kg/ha/mm) =

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil ANOVA yang dirangkumkan dalam Tabel 1 terlihat bahwa walaupun
main effect dari faktor dosis pupuk tidak berpengaruhnyata tetapi terdapat pengaruh
interaksi yang signifikan dari kedua faktor perlakuan yang diuji terhadap berat polong
kering, hasil biji kering dan efisiensi penggunaan air (EPA), sedangkan terhadap bobot
100 biji kering, tidak ada pengaruh interaksi kedua faktor perlakuan, tetapi baik teknik
pemberian air maupun dosis pupuk masing-masing berpengaruh sangat signifikan
terhadap bobot 100 biji kering.
Tabel 1. Hasil analisis keragaman (ANOVA) harga jual dan hasil panen
per ha beberapa jenis tanaman uji
Variabel pengamatan
Blok
Air
Pupuk Interaksi Pupuk x Air
Berat polong kering (t/ha)
ns
ns
ns
*
Hasil biji kering pipil (t/ha)
ns
*
ns
**
Berat 100 biji kering (g)
ns
**
**
ns
Efisiensi penggunaan air (kg/mm)
ns
*
ns
**
Keterangan: ns = non-signifikan (p-value >= 0,05; *, ** = signifikan
pada p-value <0,05 dan p-value < 0,01, berturut-turut
Berdasarkan bentuk pola interaksinya, ada kemiripan antara pengaruh interaksi
antara kedua faktor perlakuan terhadap berat polong kering dan hasil biji kering per ha,
tetapi terhadap berat polong kering, tidak ada perbedaan nyata antar perlakuan dosis
pupuk walaupun ada kecenderungan bahwa P2 menghasilkan berat polong kering lebih
tinggi daripada P1, sedangkan hasil biji kering signifikan lebih tinggi pada perlakuan P2
dibandingkan dengan pada P1. Hasil pengaruh interaksi ini, tertutama terhadap hasil biji
kering, menunjukkan bahwa pada irigasi ICT, dosis pupuk sedang (P2) menghasilkan
berat biji kering per ha yang lebih tinggi daripada dosis rendah (P1), sebaliknya pada
teknik irigasi ICP, dosis P1 memberikan hasil biji kering per ha yang lebih tinggi
dibandingkan dengan perlakuan P2. hal ini menunjukkan bahwa pemberian dengan cara
mengalirkan air ke petakan, walaupun dengan selang yang dipindah-pindahkan,
kemungkinan lebih banyak menyebabkan pencucian unsur hara yang dikandung pupuk
buatan terbawa oleh air melalui infiltrasi, menngingat tanahnya tergolong tanah pasiran.
Berbeda halnya dengan cara pemberian air melalui mini sprinkler, maka air yang
diberikan terbatas pada lapisan tanah atas, dan tidak sampai terjadi infiltrasi yang besar,
sehingga pencucian unsur hara yang dikandung oleh pupuk yang diberikan ke tanaman
lewat tanah tidak ada yang hilang melalui proses infiltrasi. Dengan demikian, teknik
irigasi menggunakan mini-sprinkler pada irigasi curah terbatas (ICT) sangat berpeluang
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meningkatkan efisiensi penyerapan pupuk dibandingkan dengan pada teknik irigasi cara
petani (ICP) yang dilakukan dengan cara mengalirkan air irigasi ke petak-petak
tanaman. Berdasarkan hasil analisis tanah awal, diperoleh bahwa dari 10 sampel tanah
pada luasan test farm 3 ha lebih itu, rata-rata kandungan fraksi tanah adalah 79% pasir,
16.5% debu dan 4.5% liat (Kusnarta dan Wangiyana, 2007), sehingga tekstur tanah di
lahan test farm tempat dilakukan percobaan teknik irigasi curah terbatas (ICT) pada
tanaman kacang tanah ini didominasi oleh kandungan pasir, yaitu 79%.
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Dalam hubungan dengan efisiensi penggunaan air (EPA), yang dihitung menurut
rumus perhitungan dari FAO (Kirda, 2002), sebagai pembagi hasil, yang dalam hal ini
hasil biji kering per ha, adalah jumlah penggunaan air dalam satuan millimeter (mm),
yang dalam hal ini adalah jumlah air yang diberikan. Percobaan dilaksanakan di musim
kemarau, yang hampir tidak ada hujan, dan hanya beberapa kali hujan gerimis, da
jumlah air yang diberikan memang sudah ditakar berdasarkan hasil penelitian test farm
sebelumnya, yaitu 4 L/m2/hari (atau 12 L/m2/3 hari) untuk ICT dan 6 L/m2/hari (atau 18
L/m2/3 hari) untuk ICP, sehingga total pemberian air selama 90 hari adalah 360 mm
untuk ICT dan 540 mm untuk ICP. Jadi total pemberian air pada ICT hanya 66% dari
ICP, tetapi pada ICT cara pemberian air dilakukan menggunakan mini-sprkler. Dengan
demikian, dari awal fase vegetatif tanaman kacang tanah pada teknik irigasi ICT sudah
mendapat air irigasi dalam jumlah yang dibatasi, dan setelah panen dan diperoleh berat
biji kering, terlihat bahwa rata-rata EPA signifikan lebih tinggi pada irigasi ICT
dibandingkan dengan ICP (Gambar 3).
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Menurut hasil penelitian Nautiyal et al. (2002), tanaman kacang tanah yang
diberikan irigasi terbatas (deficit irrigation) pada fase vegetatif dapat meningkatkan
indeks panen, hasil biji dan efisiensi penggunaan air tanaman. Selain itu, karena dalam
penelitian digunakan mini-sprinkler pada ICT dan tanahnya tergolong pasiran, maka
pada ICT tidak terjadi atau sedikit sekali kemungkinan terjadinya infiltrasi, sehingga
pencucian unsur hara kemungkinan tidak terjadi atau jauh lebih rendah dibanding pada
irigasi ICP, yang pemberian airnya dengan cara mengalirkan air ke petakan
menggunakan selang. Hal ini juga kemungkinan menyebabkan bobot 100 biji kering
juga rata-rata lebih rendah pada irigasi ICP dibandingkan dengan ICT (Tabel 2), dan
walaupun tidak terdapat interaksi yang nyata antara kedua faktor perlakuan (Tabel 1),
namun terlihat bahwa pada paket pemupukan dosis rendah (P1), bobot 100 biji kering
signifikan lebih tinggi pada irigasi ICT dibandingkan dengan pada perlakuan P1 dengan
teknik irigasi ICP, dan perbedaan bobot 100 biji kering antara dosis pupuk P2 dan P1
lebih tinggi pada teknik irigasi ICP dibandingkan dengan irigasi ICT (Gambar 3).
Tabel 2.

Rata-rata berat polong kering, hasil biji kering, WUE, dan bobot 100 biji
kering kacang tanah untuk setiap tingkat pemupukan dan teknik irigasi
Polong kering
(t/ha)

Hasil biji
(t/ha)

EPA
(kg/mm)

Bobot 100 biji
(g)

Faktor perlakuan
Paket pemupukan:
P1 (dosis rendah)
3.64 a1)
2.33 a1)
5.46 a1)
26.15 b1)
P2 (dosis sedang)
3.75 a
2.41 a
5.81 a
32.48 a
BNJ 0.05
0.29
0.22
0.48
2.44
Teknik irigasi:
ICT (curah
terbatas)
4.16 a
2.70 a
7.49 a
31.75 a
ICP (cara petani)
3.22 a
2.04 b
3.78 b
26.88 b
BNJ 0.05
1.29
0.57
1.71
1.90
1)
Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata
antar taraf tiap faktor perlakuan berdasarkan nilai BNJ 5% masing-masing
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa ada interaksi yang
nyata antara kedua faktor perlakuan terhadap berat polong kering, hasil biji kering, dan
efisiensi penggunaan air (EPA) tanaman kacang tanah, di mana pada teknik irigasi ICT
menggunakan mini-sprinkler hasil biji dan EPA lebih tinggi pada paket pemupukan
dosis sedang (P2) tetapi pada irigasi ICP (cara petani) dengan mengalirkan air ke
petakan menggunakan selang, hasil biji dan EPA lebih tinggi pada paket pemupukan
dosis rendah (P1). Walaupun tidak ada interaksi, bobot 100 biji kering lebih tinggi pada
irigasi ICT baik pada dosis pupuk P1 maupun P2, jika dibandingkan dengan irigasi ICP.
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Phenotypic Variability and Correlation between Yield Components and Yield in Three
Population Crossing Job’s Tear (Coix lacryma-jobi L.) of F3 Generation with Single
Seed Descent Method
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ABSTRAK
Tanaman Hanjeli (Coix lacryma-jobi L.) merupakan salah satu tanaman serealia yang
saat ini banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pangan alternatif. Penelitian bertujuan
untuk menghasilkan tanaman yang memiliki variabilitas fenotipik serta karakterkarakter yang memiliki korelasi antar komponen hasil dan hasil. Percobaan
dilaksanakan di Kebun Percobaan Ciparanje, Fakultas Pertanian, Universitas
Padjadjaran, pada bulan November 2014 sampai April 2015 dengan menggunakan
metode eksperimen tanpa rancangan tata ruang. Bahan yang digunakan yaitu tiga
populasi hasil persilangan hanjeli generasi F2 yaitu #28 x #9, #28 x #26 dan #38 x #37.
Hasil percobaan menunjukkan variabilitas fenotipik karakter yang diamati pada hanjeli
generasi F3 umumnya menunjukkan luas, kecuali pada jumlah malai dan jumlah buku.
Pada populasi #28 x #9 menunjukkan variabilitas fenotipik sempit pada karakter
diameter batang, jumlah malai dan jumlah buku. Karakter komponen hasil yang
berkorelasi nyata positif dengan hasil adalah tinggi tanaman, bobot 100 biji pertanaman,
jumlah daun, jumlah anakan dan jumlah malai. Karakter umur berbunga dan umur
panen berkorelasi negatif dengan karakter hasil.
Kata kunci : hanjeli, korelasi, populasi, variabilitas fenotipik.
ABSTRACT
Job’s tear is one of cereal crops which commonly used as alternative crops. The
objectives of this research were to produce plants that have phenotypic variability and
characters that have a correlation between yield components and yield. This experiment
was conducted at Ciparanje, Agriculture Faculty, Padjadjaran University, from
November 2014 to April 2015 without spatial design. The materials used three
population Job’s tear of F3 generation are #28 x #9, #28 x #26 dan #38 x #37. The
results showed that phenotypic variability characters observed in the F3 generation job’s
tear generally indicated wide, except number of panicles and number of nodes. The
population of #28 x #9 showed that phenotypic variability characters was narrow of
branch diameter, number of panicles and number of nodes characters. Plant height, 100
seeds weight, number of leaves, number of clamp and number of panicles had positive
correlation with yield. The characters of flowering time and harvest age had negative
correlation with yield.
Keywords: correlation, job’s tear, population, phenotypic variability
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LATAR BELAKANG
Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Pada tahun
2035, Indonesia diprediksikan akan dihuni oleh penduduk mencapai sekitar 305,6 juta
jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,49% per tahun (BPS, 2015). Adanya
jumlah penduduk yang sangat besar menyebabkan kebutuhan akan pangan semakin
meningkat. Kenyataannya ketersediaan pangan tersebut tidak akan mencukupi dan
ketersediannya terbatas karena tidak seimbang antara produksi dan permintaan.
Produksi dan produktivitas tanaman dapat menurun sehingga menjadikan tidak
tercukupinya kebutuhan bagi masyarakatnya dan terjadinya krisis pangan. Salah satu
alternatif yang dapat ditawarkan adalah melalui program diversifikasi pangan.
Hanjeli (Coix lacryma-jobi L.) merupakan tanaman yang memiliki kandungan
karbohidrat dan lemak tinggi, sehingga dapat mendukung program diversifikasi pangan.
Kandungan gizi dalam biji hanjeli juga cukup tinggi. Hanjeli memiliki kandungan pati
sebesar 58,3-77,2%, sedangkan kandungan protein, lemak, dan mineralnya relatif lebih
tinggi bila dibandingkan dengan biji-bijian dari tanaman serealia lainnya (Nurmala dan
Irwan, 2007).
Demi mendukung keberlanjutan pengembangan pangan alternatif, maka dilakukan
pendekatan pemuliaan tanaman sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan
produktivitas, kualitas serta daya saing komoditas tanaman. Program pemuliaan
tanaman yang dikembangkan bertujuan untuk menghasilkan tanaman hanjeli yang
memiliki karakter kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan yang diharapkan melalui
metode seleksi. Seleksi akan berhasil dilakukan apabila populasi tanaman yang akan
diseleksi memiliki variasi dan berkorelasi positif terhadap karakter yang diinginkan.
Variabilitas atau keragaman merupakan faktor penting dalam program pemuliaan
tanaman khususnya dalam proses seleksi. Variabilitas fenotipik merupakan variasi
diantara fenotipik tanaman apabila tanaman tersebut ditanam pada lingkungan tertentu.
Variabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor lingkungan, dan interaksi genetik
dengan lingkungan (Baihaki, 2000). Selain variabilitas, hal yang perlu diperhatikan
adalah korelasi. Korelasi berguna untuk mengetahui keeratan hubungan antar sifat pada
suatu tanaman. Ukuran derajat (keeratan) hubungan tersebut disebut dengan koefisien
korelasi.
Penelitian mengenai variabilitas fenotipik pada genotip hanjeli terpilih telah
dilakukan sebelumnya pada generasi F1 dan F2, tetapi, sampai saat ini belum ada
informasi mengenai korelasi komponen hasil dan hasil dari ketiga populasi hasil
persilangan tanaman hanjeli generasi F3 di kebun percobaan Ciparanje Jatinangor.
Penelitian bertujuan untuk mengestimasi nilai variabilitas fenotipik yang berdasarkan
komponen hasil dan hasil pada tiga populasi hasil persilangan tanaman hanjeli generasi
F3 dan mengestimasi nilai korelasi antara komponen hasil dan hasil tiga populasi
generasi F3 hasil persilangan tanaman hanjeli.

BAHAN DAN METODE
Percobaan dilaksanakan di Kebun Percobaan Ciparanje Fakultas Pertanian,
Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat.
Percobaan dilaksanakan pada bulan November 2014 - April 2015. Bahan yang
digunakan dalam percobaan ini adalah benih F3 tiga populasi hasil persilangan tanaman
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hanjeli dengan jumlah tanaman yaitu #38 x #37 = 424 tanaman, #28 x #26=498
tanaman, #28 x #9 = 373 tanaman. Asam sulfat (H2SO4) dengan konsentrasi 2%. Pupuk
kandang sapi dengan dosis 5 ton/ha, pupuk NPK majemuk, Furadan 3G dan pestisida
kimia digunakan untuk pengendalian hama dan penyakit.
Percobaan dilakukan dengan metode eksperimen tanpa rancangan tata ruang.
Rancangan percobaan terdiri dari tiga populasi dan terdapat 29 plot dengan luas lahan
berukuran 3 m x 4 m dengan jarak tanam yaitu 60 cm x 40 cm. Percobaan ini di seleksi
menggunakan metode Single Seed Descent (SSD).
Perhitungan yang digunakan yaitu varians fenotipik masing-masing populasi. Nilai
varians yang diperoleh merupakan varians fenotipik dan pengukurannya berdasarkan
rumus berikut (Steel dan Torrie, 1993):

Keterangan:
σ²f
= varians fenotip
Xi
= nilai rata-rata karakter populasi ke-i
n
= jumlah karakter populasi yang di uji
Selanjutnya standar deviasi dari varians fenotipik dihitung dengan rumus:
Sd σ2f =
Keterangan:
Sd σ2f = standar deviasi
= varians fenotipik
Kriteria penilaian luas dan sempitnya varians fenotipik menurut Anderson & Bancroft
(1952) dikutip dari Pinaria et al., (1995), adalah sebagai berikut:
1. σ²f ≥ 2 x Sd σ2f, berarti variabilitas fenotipiknya luas
2. σ²f ≤ 2 x Sd σ2f, berarti variabilitas fenotipiknya sempit
Untuk mengetahui besarnya penampilan masing-masing populasi pada setiap
pertanaman, maka nilai rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan :
x
= Rata-rata hitung setiap populasi
= Jumlah populasi ke-i
n
= Jumlah populasi yang di uji
Perhitungan korelasi antara karakter komponen hasil dan hasil dapat diperoleh
melakukan analisis menggunakan rumus Singh dan Chaudary (1979):
r (x1 ; x2) =:
Keterangan:
r (x1 ; x2)
Cov x1x2

= korelasi antara X1 dan X2
= kovarian antara X1 dan X2
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σ²(x1).
σ²(x2).

= varians X1
= varians X2

HASIL DAN PEMBAHASAN
Variabilitas Fenotipik
Variabilitas fenotipik diperoleh berdasarkan nilai varians masing-masing populasi
pada generasi F3. Kriteria nilai varians didapatkan dengan membandingkan antara nilai
varians dengan dua kali standar deviasi pada masing-masing populasi. Nilai varians
yang memiliki nilai lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai standar deviasi, maka
dapat dinyatakan bahwa variabilitas fenotipiknya sempit. Sebaliknya, jika nilai varians
lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai standar deviasi, maka dapat dinyatakan
bahwa variabilitas fenotipiknya luas.
Tabel 1. Nilai Varians Fenotipik, Standar Deviasi berserta Kriteria dari Karakter Hanjeli
Populasi #28 x #9 (n = 373 tanaman)
No

Karakter

σ²f

Sd σ²f

1

Tinggi tanaman (cm)

667,86

25,84

2 (Sd
σ²f)
51,69

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Diameter batang (mm)
Jumlah daun
Jumlah buku
Jumlah anakan
Jumlah malai
Umur berbunga (HST)
Umur panen (HST)
Bobot biji/ tanaman (g)
Bobot 100 biji/ tanaman
(g)

3,78
108,63
1.24
6,43
1,66
110,76
8,21
949,61
14,93

1,94
10,4 2
1,11
2,54
1,29
10,52
2,86
30,82
3,86

3,89
20.85
2.23
5,07
2,58
21,05
5,73
61,63
7,73
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Sempit
Luas
Sempit
Luas
Luas
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Luas
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Pada populasi #28 x #9, hasil karakter kuantitatif menunjukkan bahwa karakter
tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah daun, umur berbunga dan umur panen
menunjukkan variabilitas fenotipik yang luas. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai
varians fenotipnya yang lebih besar dari dua kali nilai standar deviasi varians
fenotipiknya. Pada karakter diameter batang (mm), jumlah buku dan jumlah malai
menunjukkan variabilitas fenotipik sempit karena nilai varians fenotipiknya lebih kecil
dari dua kali nilai standar deviasi varians fenotipiknya (Tabel 1).
Tabel 2. Nilai Varians Fenotipik, Standar Deviasi berserta Kriteria dari Karakter Hanjeli
Populasi #28 x #26 (n = 498 tanaman)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Karakter
Tinggi tanaman (cm)
Diameter batang (mm)
Jumlah daun
Jumlah buku
Jumlah anakan
Jumlah malai
Umur berbunga (HST)
Umur panen (HST)
Bobot biji/ tanaman (g)
Bobot 100 biji/ tanaman
(g)

σ²f

Sd σ²f

2 (Sdσ²f)

Kriteria

741,69
6,16
137,22
1,61
6,26
2,00
133,66
13,12
1109,83
10,18

27,23
2,48
11,71
1,27
2,50
1,42
11,56
3,62
33,31
3,19

54,47
4,96
23,43
2.54
5,00
2,83
23,12
7.24
66,63
6,38

Luas
Luas
Luas
Sempit
Luas
Sempit
Luas
Luas
Luas
Luas

Tabel 3. Nilai Varians Fenotipik, Standar Deviasi berserta Kriteria dari Karakter Hanjeli
Populasi #38 x #37 (n = 424 tanaman)
Karakter
σ²f
σσ²f
2(σσ²f)
Kriteria
Tinggi tanaman (cm)
515,05
22,69
45,39
Luas
Diameter batang (mm)
5,82
2,41
4,83
Luas
Jumlah daun
183,19
13,53
27,07
Luas
Jumlah buku
1,07
1,04
2,07
Sempit
Jumlah anakan
4,39
2,10
4,19
Luas
Jumlah malai
1,93
1,39
2,78
Sempit
Umur berbunga (HST)
109,65
8,92
17,85
Luas
Umur panen (HST)
23,78
4,88
9,75
Luas
Bobot biji/ tanaman (g)
756,55
27,51
55,01
Luas
Bobot 100 biji/ tanaman
8,26
2,87
5,75
Luas
(g)
Pada populasi #28 x #26 dan #38 x 37, menunjukkan bahwa karakter jumlah buku
dan jumlah malai memiliki kriteria variabilitas fenotipik sempit. Hal ini berbeda dengan
karakter tinggi tanaman, diameter datang (mm), jumlah anakan, jumlah daun, bobot biji
per tanaman, bobot 100 biji per tanaman, umur berbunga dan umur panen yang
menunjukkan variabilitas fenotipik yang luas (Tabel 2 dan Tabel 3). Variabilitas
fenotipik yang luas artinya adanya pengaruh lingkungan yang lebih dominan. Suatu
populasi memiliki variabilitas fenotipik yang luas belum tentu variabilitas genetiknya
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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luas, karena penampilan genetik melalui fenotipiknya dipengaruhi oleh faktor
lingkungan (Crowder, 1997).

Korelasi
Korelasi antar karakter komponen hasil dan hasil pada populasi #28 x #9 disajikan
pada Tabel 4. Karakter hasil dicerminkan oleh karakter bobot biji per tanaman. Karakter
komponen hasil yang berkorelasi nyata dan positif dengan bobot biji per tanaman
adalah tinggi tanaman (0,115), diameter batang (0,116), bobot 100 biji per tanaman
(0,443), jumlah anakan (0,423), jumlah daun (0,264) dan jumlah malai (0,223).
Karakter umur berbunga (-0,342) dan umur panen (-0,180) berkorelasi nyata negatif
dengan karakter hasil. Koefisien korelasi negatif menunjukkan apabila nilai variabel
ditingkatkan maka akan menurunkan nilai variabel yang lain, begitu sebaliknya
(Sungkawa, 2013).
Tabel 4. Korelasi Antar Karakter pada Populasi Hanjeli #28 x #9
TT
TT
DB
BB
T
JA
JD
JB
BB
P

1
0.391
**

DB

JA

JD

JB

BBP

JM

UB

0,046
0,324
**
0,285
**
0,116
*
0,240
**

1
0,091

1

0,101

0,116*

1

-0,014

0,059

0,094

0,443*
*

0,423*
*
0,172*
*
0,346*
*

0,264*
*
0,249*
*
0,277*
*

1
0,057

1

0,223*
1
*
0,119 0,111
0,116
0,345*
0,342* 0,233*
1
UB
*
*
*
*
*
*
0,150 0,146
0,270
0,156* -0,092 -0,097 0,082 0,180* 0,052
UP
**
**
**
*
*
Keterangan : TT = Tinggi Tanaman; DB = Diameter Batang; BBT = Bobot 100 Biji per
Tanaman; JA = Jumlah Anakan; JD = Jumlah Daun; JB = Jumlah Buku; BBP = Bobot
Biji per Tanaman; JM = Jumlah Malai; UB = Umur Berbunga; UP = Umur Panen; * =
berbeda nyata pada taraf 5%; ** = berbeda nyata pada taraf 1%. (+) korelasi positif; (-)
korelasi negatif.
JM

U
P

1

-0.090 -0.000
0.157
**
0,292
**
0,392
**
0,115
*
0,105
*

BBT

0,047

0,060

Pada Tabel 5 Karakter komponen hasil yang berkorelasi nyata dan positif dengan
bobot biji per tanaman adalah tinggi tanaman (0,097), diameter batang (0,157), bobot
100 biji per tanaman (0,360), jumlah anakan (0,402), jumlah daun (0,275) dan jumlah
malai (0,224). Karakter jumlah buku (-0,010) dan umur umur panen (-0,090) berkorelasi
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tidak nyata negatif dengan karakter hasil. Nilai korelasi positif menunjukkan karakter
tersebut memiliki hubungan searah dengan hasil, dan sebaliknya nilai negatif
menunjukkan hubungan yang berlawanan antara karakter tersebut dengan hasil. Pada
percobaan ini menunjukkan keterkaitan bahwa, peningkatan hasil berat biji per tanaman
akan diikuti dengan peningkatan hasil tinggi tanaman, diameter batang, bobot 100 biji
per tanaman, jumlah anakan, jumlah daun dan jumlah malai.
Tabel 5. Korelasi Antar Karakter pada Populasi Hanjeli #28 x #26

TT
DB
BBT
JA
JD

TT
1
0.469*
*
0,131*
*
0,063
0,224*
*

JB

0,528*
*

BBP

0,097*

JM

0,290*
*

DB

BBT

JA

JD

JB

BBP

JM

UB

UP

1
-0,044

1

-0,003
0,334
**

-0,016

1

0,103*

0,012

1

0,006

0,209*
*

0,402*
*
0,120*
*
0,190*
*

0,275*
*
0,342*
*
0,163*
*

0,328
**
0,157
**
0,275
**

0,165*
*
0,360*
*
0,100*

1
-0,010

1

0,105
*

0,224*
*
0,275*
*

1

0,366
0,246*
0,04
1
**
*
3
0,249* 0,176
0,216
0,308
0,205* -0,035 0,008
-0,019 0,00
1
UP
*
**
**
**
*
2
Keterangan : TT = Tinggi Tanaman; DB = Diameter Batang; BBT = Bobot 100 Biji per
Tanaman; JA = Jumlah Anakan; JD = Jumlah Daun; JB = Jumlah Buku; BBP = Bobot
Biji per Tanaman; JM = Jumlah Malai; UB = Umur Berbunga; UP = Umur Panen; * =
berbeda nyata pada taraf 5%; ** = berbeda nyata pada taraf 1%. (+) korelasi positif; (-)
korelasi negatif.

UB

0,366

0,206
**

Pada Tabel 6 Karakter komponen hasil yang berkorelasi nyata dan positif dengan
bobot biji per tanaman adalah tinggi tanaman (0,234), bobot 100 biji per tanaman
(0,507), jumlah anakan (0,327), jumlah daun (0,247) dan jumlah malai (0,163).
Karakter umur berbunga (-0,367) dan umur umur panen (-0,061) berkorelasi negatif
dengan karakter hasil. Umur berbunga dan umur panen berkorelasi negatif dengan
karakter bobot biji per tanaman artinya, seleksi kearah bobot biji per tanaman tidak akan
memperpanjang umur berbunga dan umur panen sehingga mampu mendapatkan
tanaman yang berumur genjah (Riyanto et al., 2012).
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Tabel 6. Korelasi Antar Karakter pada Populasi Hanjeli #38 x #37
TT
DB
BBT
JA
JD
JB
BBP
JM
UB
UP
1
TT
0.318*
1
DB
*
BB
1
0,025 0,009
T
0,350*
0,106
-0,07
1
JA
*
*
0,345* 0,301 0,154 0,128*
1
JD
*
**
**
*
0,407* 0,319
0,159*
0,112
0,117*
1
JB
*
**
*
*
0,507 0,327* 0,247*
BB 0,234*
0,091
0,00
1
*
**
*
P
*
8
0,436* 0,099
0,227* 0,492* 0,05 0,163*
0,042
1
JM
*
*
*
4
*
**
0,11
0,367* 0,333*
1
UB 0,212* 0,048 -0,304 0,376* 0,375*
6*
*
*
*
*
*
0,136
0,05
0,177
0,101
-0,061 0,287*
1
UP 0,254*
**
0,109* 0,105*
9
**
*
*
Keterangan : TT = Tinggi Tanaman; DB = Diameter Batang; BBT = Bobot 100 Biji per
Tanaman; JA = Jumlah Anakan; JD = Jumlah Daun; JB = Jumlah Buku; BBP = Bobot
Biji per Tanaman; JM = Jumlah Malai; UB = Umur Berbunga; UP = Umur Panen; * =
berbeda nyata pada taraf 5%; ** = berbeda nyata pada taraf 1%. (+) korelasi positif; (-)
korelasi negatif.
KESIMPULAN
1. Terdapat variabilitas fenotipik yang luas pada popolasi # 28 x #9, #28 x #26 dan #38
x #37.
2. Karakter komponen hasil yang berkorelasi nyata positif dengan hasil adalah tinggi
tanaman, bobot 100 biji pertanaman, jumlah daun, jumlah anakan dan jumlah malai.
Karakter umur berbunga dan umur panen berkorelasi negatif dengan karakter hasil.
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PENGARUH LETAK SUMBER BENIH PADA TONGKOL
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL JAGUNG UNGU
(LOCATION EFFECT OF THE SEED SOURCE ON THE EAR TO GROWTH
AND YIELD OF PURPLE CORN)
1

Yefta Pamandungan1
Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian
Universitas Sam Ratulangi Manado
* Email: jeftapamandungan@yahoo.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pengaruh letak sumber benih pada
tongkol terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung ungu, 2) Menentukan letak
sumber benih yang tepat pada tongkol untuk mendapatkan pertumbuhan dan hasil
tanaman jagung ungu yang terbaik. Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan (KP)
Pandu, Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dari April
sampai dengan Juli 2016. Bahan tanaman yang digunakan yaitu jagung ungu yang
dikoleksi di laboratorium Ilmu Tanaman, Fakultas Pertanian Unsrat. Penelitian
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan, yaitu: L1
(pangkal tongkol), L2 (tengah tongkol), L3 (ujung tongkol), L4 (semua bagian tongkol).
Setiap perlakuan terdiri dari 4 ulangan sehingga terdapat 16 unit percobaan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perlakuan letak sumber benih pada tongkol memberikan
pengaruh tidak nyata terhadap semua komponen pertumbuhan. Perlakuan L4
menghasilkan presentase tanaman tumbuh 14 hst tertinggi (42,75%), perlakuan L2
menghasilkan tinggi tanaman pada 20 hst dan 40 hst tertinggi (6,17 cm dan 45,68 cm).
Pada komponen hasil jagung ungu, perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap
berat tongkol dan panjang tongkol namun berpengaruh tidak nyata terhadap diameter
tongkol, jumlah baris biji per tongkol dan berat 100 biji. Perlakuan L2 memberikan hasil
tertinggi pada komponen berat tongkol (36,90 g), panjang tongkol (10,49 cm), diameter
tongkol (2,92 cm), jumlah baris biji per tongkol (7,55 baris) dan berat 100 biji (24,56 g).
Kata kunci: jagung, jagung ungu, letak sumber benih jagung

ABSTRACT
This research aims to 1) Study the location effect of the seed source on the ear to
growth and yield of purple corn, 2) Determine the right location of the seed source on
the ear to get the best of growth and yield of purple corn. Research conducted at the
Kebun Percobaan (KP) Pandu, Faculty of Agriculture, University of Sam Ratulangi
(Unsrat) Manado from April to July 2016. The plant material used is purple corn
collected in the laboratory of Plant Science, Faculty of Agriculture, Unsrat. This
research using a randomized block design by four treatments, ie: L1 (base of the ear),
L2 (center of the ear), L3 (tip of the ear), and L4 (all parts of the ear). Each treatment
consisted of four replicates so that there are 16 experimental units. The results showed
that treatment of the seed source location on the ear gives no significant effect on all
components of growth. The treatment of L4 (base of the ear) produces the highest
percentage of plants grown for 14 days after planting (42.75%), treatment of L2 (center
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of the ear) produces highest of the plants height at 20 and 40 days after planting (6.17
cm and 45.68 cm). On purple corn yield components, the treatment provides a
significant effect on the weight of ear and length of ear, but no significant effect on the
diameter of the ear, number of seed rows per ear and weight of 100 seeds. Treatment L2
(center of the ear) produces the highest yields on weight of the ear (36.90 g), length of
ear (10.49 cm), diameter of the ear (2.92 cm), the number of seed rows per ear (7.55
lines) and weight of 100 seeds (24.56 g).
Keywords: corn, seed source location of corn, purple corn

LATAR BELAKANG
Jagung ungu merupakan salah satu komoditas pangan yang masih jarang dikenal
sebab belum banyak dibudidayakan di Indonesia. Jagung ungu mengandung komponen
antosianin yang berperan sebagai senyawa antioksidan dalam pencegahan beberapa
penyakit seperti kanker, diabetes, kolesterol dan jantung koroner. Komposisi zat gizi
jagung ungu tak jauh berbeda dari jagung kuning ataupun jagung putih. Jagung ungu
dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan makanan tambahan (supplement).
Salah satu permasalahan dalam pengembangan jagung ungu di Sulawesi Utara
yaitu terbatasnya ketersediaan benih. Benih jagung ungu sulit diperoleh karena sangat
jarang dibudidayakan oleh petani, sehingga apabila tidak ada upaya pengembangan atau
perbanyakannya maka dapat dipastikan bahwa keberadaannya sebagai salah satu
komoditi pangan fungsional sumber antioksidan menuju pada kepunahan. Menurut data
dari Balai Penelitian Tanaman Serealia (Anonim, 2011b), Sulawesi Utara memiliki
plasma nutfah jagung ungu yaitu Pulut Manado Ungu (PMU) namun informasi
mengenai karakteristik tanaman dan sentra produksinya belum diketahui secara pasti
sehingga perlu adanya kegiatan lainnya berupa eksplorasi dan koleksi plasma nutfah
jagung ungu tersebut.
Tahapan awal dari pengembangan jagung ungu dapat dimulai dengan
memanfaatkan benih yang telah tersedia (terkoleksi) baik yang berasal dari koleksi
petani di Sulawesi Utara maupun di wilayah sekitarnya. Penggunaan benih jagung ungu
dengan memanfaatkan hampir seluruh biji pada tongkol (bagian pangkal, tengah dan
ujung) dapat menjadi salah satu solusi mengatasi terbatasnya ketersediaan benih jagung
ungu.
Letak sumber benih pada tongkol jagung berkaitan dengan ukuran benih. Benih
yang berukuran besar biasanya terletak pada bagian pangkal dan tengah tongkol jagung
sedangkan pada bagian ujung tongkol menghasilkan benih dengan ukuran yang lebih
kecil. Besar kecilnya ukuran benih jagung pada tongkol disebabkan karena sintesis
karbohidrat yang berlangsung pada daun ditranslokasikan secara secara efisien pada
ovule (bakal buah) sehingga ovule yang berlokasi dekat dengan daun memperoleh
asimilat lebih banyak daripada yang letaknya lebih jauh (Pranoto dkk, 1990).
Hasil penelitian mengenai letak sumber benih pada tongkol jagung belum
banyak dilaporkan, namun kaitannya dengan ukuran benih jagung telah banyak diteliti.
Hasil penelitian ini sesuai dengan Pratama et al., (2014) dan Hasnah (2013) yang
menyatakan bahwa rata-rata tertinggi pertumbuhan tanaman diperoleh dari penggunaan
benih berukuran besar. Ukuran benih besar pada jagung biasanya berasal dari bagian
tengah dan pangkal tongkol.
Pratama et al., (2014) menjelaskan bahwa perlakuan ukuran benih (4 mm – 7
mm) justru berpengaruh tidak nyata pada semua komponen hasil yaitu berat tongkol
tanpa kelobot, diameter tongkol, panjang baris biji, panjang tongkol dan kadar gula.
Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada kondisi penanaman yang normal,
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ukuran benih tidak mempengaruhi potensi hasil tanaman jagung (Anonim, 2012),
diduga karena pada saat pertumbuhan, tanaman yang bersumber dari berbagai ukuran
benih mendapat suplai hara yang cukup melalui pemupukan. Selain itu, faktor penting
lainnya yang juga mempengaruhi produksi tanaman yaitu pemeliharaan tanaman dan
pengendalian hama/penyakit tanaman. Dengan penerapan teknik budidaya yang tepat,
maka produksi tanamanpun akan optimal.
Hasil penelitian yang berbeda disampaikan oleh EnayatGholizadeh et al., (2012)
bahwa perlakuan ukuran benih jagung kultivar S.C704 yang dibudidayakan di tiga
daerah di Iran yaitu Khorasan, Mooghan and Khuzestan berpengaruh sangat nyata
terhadap semua komponen hasil tanaman jagung yaitu jumlah baris biji per tongkol,
jumlah biji per baris, jumlah biji per tongkol dan berat 1000 butir. Penggunaan ukuran
benih berdiameter 7 mm menghasilkan produksi lebih tinggi yaitu sebesar 8.717,7 kg/ha
dibandingkan untuk Mooghan dan Khorasan sumber yang 8.583,7 dan 8.344,3 kg/ha.
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka sangat beralasan jika penentuan
letak biji pada tongkol jagung ungu yang berkaitan dengan ukuran biji jagung ungu,
dapat dijadikan sebagai faktor yang mempengaruhi produksi tanaman sekaligus juga
sebagai faktor pendukung untuk pengembangan tanaman jagung ungu. Dengan
demikian, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengkaji pengaruh letak sumber benih
pada tongkol terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung ungu, 2) Menentukan
letak sumber benih yang tepat pada tongkol untuk mendapatkan pertumbuhan dan hasil
tanaman jagung ungu yang terbaik.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan (KP) Pandu, Fakultas Pertanian,
Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado sejak April sampai dengan Juli 2016.
Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu benih jagung ungu yang
dikoleksi di laboratorium Ilmu Tanaman, Fakultas Pertanian Unsrat. Bahan lainnya
yang digunakan yaitu pupuk NPK, Urea, kompos, herbisida dan pestisida. Sedangkan
alat yang digunakan yaitu traktor, cangkul, garu, meteran, tugal, sprayer, timbangan
analitik, jangka sorong, kamera dan alat tulis menulis.
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan perlakuan
letak sumber benih pada tongkol jagung ungu (Gambar 1). Perlakuan yang dicobakan
sebanyak 4 perlakuan, yaitu: L1 (letak sumber benih di bagian pangkal tongkol jagung
ungu sebanyak 1/5 bagian tongkol), L2 (letak sumber benih di bagian tengah tongkol
jagung ungu yaitu 3/5 bagian tongkol), L3 (letak sumber benih di bagian ujung tongkol
jagung ungu yaitu 1/5 bagian tongkol), L4 (letak sumber benih pada semua bagian
tongkol). Setiap perlakuan terdiri dari 4 ulangan sehingga terdapat 16 unit percobaan.
L1

L2

L3

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan kegiatan pengolahan tanah menggunakan
traktor sebanyak dua kali dengan kedalaman
L4 20 - 30 cm. Setelah itu, tanah digemburkan
serta diratakan menggunakan cangkul dan dibersihkan dari sisa–sisa rumput. Lahan
yang tersedia dibuat
petakan,
masing-masing
ukuran
4 m × 4 m sebanyak 16
Gambar
1. Perlakuan
Letak Biji dengan
pada Tongkol
Jagung
petakan. Jarak antar petak perlakuan adalah
Ungu150 cm dan jarak antar ulangan 150 cm.
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Penanaman benih (sesuai perlakuan) dilakukan dengan cara ditugal atau
membuat lubang tanam sedalam 5 cm. Penanaman benih ini akan menggunakan jarak
tanam 80 cm × 40 cm. Setiap lubang tanam diisi 2 benih dan dalam pertumbuhannya
kemudian dijarangkan menjadi 1 benih per lubang tanam sehingga dalam petakan
berukuran 4 m × 4 m dapat mencapai jumlah populasi sebanyak 50 tanaman per
petakan.
Pemupukan tanaman dilakukan dengan cara memberikan pupuk NPK dan Urea
mengacu pada dosis anjuran yaitu NPK 300 kg/ha dan Urea 300 kg/ha (Anonim, 2011a)
dan pupuk kompos 10 t/ha. Pemupukan dilakukan secara larikan dengan jarak sekitar 10
cm dari benih atau tanaman dengan kedalaman sekitar 5 cm.
Setelah benih ditanam, dilakukan penyiraman secukupnya, kecuali bila tanah
telah lembab, yang bertujuan menjaga agar tanaman tidak layu. Menjelang tanaman
berbunga, air yang diperlukan lebih besar sehingga perlu dialirkan air pada parit-parit di
antara bumbunan tanaman jagung.
Penyiangan dilakukan dua kali selama masa pertumbuhan tanaman jagung
manis. Penyiangan pertama pada umur 14-20 hari sesudah tanam (hst) dengan cangkul
sekaligus bersamaan dengan pembumbunan. Penyiangan kedua dilakukan tergantung
pada perkembangan gulma (rumput). Penyiangan kedua dan ketiga dapat dilakukan
dengan cara manual seperti pada penyiangan pertama dan menggunakan herbisida
kontak.
Tanaman dijaga dari serangan hama dan penyakit. Apabila jumlah serangan
hama masih sedikit (< 5%) maka dilakukan handpicking, tetapi apabila serangan hama
atau penyakit telah mencapai > 5% maka dilakukan penyemprotan dengan
insektisida/fungisida. Pemanenan akan dilakukan pada saat tanaman berumur sekitar
105 – 110 HST yaitu pada saat biji jagung ungu telah masak fisiologis.
Variabel yang akan diamati dalam penelitian ini meliputi : a) Komponen
pertumbuhan tanaman jagung ungu, berupa: 1) Persentase tanaman tumbuh pada 14 hst,
2) Tinggi tanaman (cm), b) Komponen hasil jagung ungu, berupa: 1) Berat tongkol
tanpa kelobot (g), 2) Panjang tongkol tanpa kelobot (cm), 3) Diameter tongkol tanpa
kelobot (cm), 4) Jumlah baris biji per tongkol, 5) Berat 100 butir (g).
Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan Analysis of Variance
(Anova) untuk melihat pengaruh perlakuan. Bila perlakuan menunjukkan pengaruh
nyata maka analisis dilanjutkan dengan menggunakan uji Beda Nyata Terkecil pada
taraf 5 % (BNT0,05). Analisis dilakukan dengan menggunakan software SAS for
Windows 9.1.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan tanaman jagung ungu
Berdasarkan hasil pengamatan, persentase tanaman jagung ungu tumbuh dari
yang tertinggi sampai dengan terendah pada saat berumur 14 hst berturut-turut 42,75%,
41,75%, 41,75% dan 37% diperoleh pada perlakuan L4, L1, L2 dan L3 (Tabel 1).
Rata-rata tinggi tanaman jagung ungu dari yang tertinggi sampai dengan
terendah pada saat berumur 21 hst berturut-turut 6,17 cm, 5,72 cm, 4,87 cm dan 4,51 cm
diperoleh pada perlakuan L2, L4, L1 dan L3. Sedangkan pada saat tanaman berumur 42
hst tinggi tanaman mencapai 45,68 cm, 44,20 cm, 35,70 cm dan 32, 88 cm diperoleh
dari perlakuan L2, L4, L1 dan L3 (Tabel 2). Dengan demikian, rata-rata tanaman
tertinggi diperoleh pada perlakuan L2 dan rata-rata tanaman terendah diperoleh pada
perlakuan L3.
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Tabel 1. Rata-rata persentase tumbuh tanaman jagung ungu pada 14 HST
Perlakuan
Persentase tanaman tumbuh (%)
L1 = Pangkal tongkol

41,75

L2 = Tengah tongkol

41,75

L3 = Ujung tongkol

37

L4 = Semua bagian tongkol

42,75

Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman jagung ungu pada 21 HST dan 42 HST
Perlakuan
Tinggi tanaman (cm)
21 HST

42 HST

L1 = Pangkal tongkol

4,87

35,70

L2 = Tengah tongkol

6,17

45,68

L3 = Ujung tongkol

4,51

32,88

L4 = Semua bagian tongkol

5,72

44,20

Hasil penelitian Pratama et al., (2014) yaitu perlakuan ukuran benih (4 mm – 7
mm) menjelaskan bahwa perlakuan ukuran benih jagung diameter 7 mm menghasilkan
tinggi tanaman tertinggi pada 50 HST dibandingkan dengan beberapa ukuran lainnya
yang lebih kecil yaitu 5 mm dan 4 mm. Hal serupa juga berlaku pada tanaman
nyamplung (Calophyllum inophyllum L.) bahwa pertumbuhan tanaman terbaik
diperoleh dari penggunaan benih berukuran besar (Hasnah, 2013).
Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan benih berukuran besar yaitu: 1)
kemampuannya untuk muncul ke permukaan tanah yang lebih cepat dan
kemampuannya untuk tumbuh pada kondisi tanah yang kurang subur atau kondisi lain
yang kurang menguntungkan (Puerta-Pin˜ero et al., 2006), 2) menghasilkan bibit yang
lebih besar dengan perakaran yang lebih panjang yang akan meningkatkan
kemampuannya untuk bertahan hidup pada musim panas yang kering (Metcalve &
Grubb, 1997; Lloret et al., 1999) (3) kemampuan untuk bersemi setelah dimangsa
herbivor, karena bibit mempertahankan substansi awal cadangan makanan (Green and
Junipper, 2004).
Hasil tanaman jagung ungu
Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan letak sumber benih pada tongkol
jagung ungu memberikan pengaruh nyata terhadap berat tongkol (tanpa kelobot) dan
panjang tongkol jagung ungu (Tabel 3). Rata-rata tertinggi berat tongkol diperoleh dari
perlakuan L2 (tengah tongkol) yaitu sebesar 36,90 g yang tidak berbeda nyata dengan
hasil perlakuan L1 (pangkal tongkol) yaitu 35,38 g namun berbeda nyata dengan hasil
perlakuan L3 (ujung tongkol) dan L4 (semua bagian tongkol) yaitu 28,58 g dan 31,76 g.
Rata-rata tertinggi panjang tongkol (tanpa kelobot) jagung ungu diperoleh dari
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perlakuan L2 (tengah tongkol) yaitu sebesar 10,49 cm yang tidak berbeda nyata dengan
hasil perlakuan L1 (pangkal tongkol) dan L4 (semua bagian tongkol) yaitu 10,38 cm
dan 10 cm namun berbeda nyata dengan perlakuan L3 (ujung tongkol).
Perlakuan letak sumber benih pada tongkol jagung ungu sebaliknya memberikan
pengaruh tidak nyata terhadap komponen diameter tongkol, jumlah baris biji per
tongkol dan berat 100 biji. Rata-rata tertinggi pada beberapa komponen hasil tersebut
diperoleh dari perlakuan L2 (tengah tongkol).
Tabel 3. Rata-rata berat tongkol, panjang tongkol, diameter tongkol, jumlah baris biji
per tongkol dan berat 100 biji jagung ungu
Perlakuan
Berat
Panjang Diameter
Jumlah
Berat
Tongkol
Tongkol Tongkol baris biji 100 biji
(g)
(cm)
(cm)
per
(g)
tongkol
L1 = Pangkal tongkol 35,38 ab1) 10,38 a
2,88
7,20
23,76
L2 = Tengah tongkol
36,90 a
10,49 a
2,92
7,55
24,56
L3 = Ujung tongkol
28,58 c
9,42 b
2,76
7,50
20,05
L4 = Semua bagian
31,76 bc
10 ab
2,82
7,45
23,07
tongkol
BNT (5%)
5,04
0,87
0,21
1)
Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata
Letak sumber benih pada tongkol jagung berkaitan dengan ukuran benih dimana
benih berukuran besar biasanya terletak pada bagian pangkal dan tengah tongkol jagung
sedangkan benih berukuran lebih kecil biasanya terletak pada bagian ujung tongkol.
Ukuran benih berkorelasi positif terhadap kandungan protein, berat biji dan vigor.
Semakin besar atau semakin berat ukuran benih maka kandungan protein makin
meningkat pula (Sutopo, 2002). Berat benih menunjukkan jumlah cadangan makanan,
protein, aktivitas mitokondria, kecepatan atau kemampuan produksi ATP dan growth
potensial. Kandungan cadangan makanan akan mempengaruhi berat suatu benih. Hal
tersebut berpengaruh terhadap besarnya produksi dan kecepatan tumbuh benih, karena
benih yang berat dengan kandungan cadangan makanan yang banyak akan
menghasilkan energi yang lebih besar saat mengalami proses perkecambahan. Dengan
demikian akan mempengaruhi besarnya kecambah yang keluar dan berat tanaman saat
panen. Kecepatan tumbuh kecambah juga akan meningkat dengan meningkatnya
besaran benih.
KESIMPULAN
1. Perlakuan letak sumber benih pada tongkol memberikan pengaruh tidak nyata
terhadap pertumbuhan jagung ungu yaitu persentase tanaman tumbuh dan tinggi
tanaman 21 HST dan 42 HST namun memberikan pengaruh nyata terhadap hasil
jagung ungu yaitu berat tongkol dan panjang tongkol, sedangkan pada diameter
tongkol, jumlah baris biji per tongkol dan berat 100 biji tidak berbeda pada semua
perlakuan.
2. Perlakuan letak sumber benih pada bagian tengah tongkol memberikan rata-rata
tertinggi pada tinggi tanaman jagung ungu 21 HST (6,17 cm) dan 42 HST (45,68
cm), berat tongkol (36,90 g), panjang tongkol (10,49 cm), diameter tongkol (2,92
cm), jumlah baris biji per tongkol (7,55 baris) dan berat 100 biji (24,56 g) namun
pada secara keseluruhan tidak berbeda nyata dengan rata-rata komponen
pertumbuhan dan hasil dari perlakuan letak sumber benih pada bagian pangkal
tongkol.
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3. Pemanfaatan sumber benih yang berasal bagian tengah dan pangkal tongkol
merupakan solusi mengatasi keterbatasan sumber benih pada tahapan awal
pengembangan jagung ungu.
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PERTUMBUHAN DAN HASIL BEBERAPA VARIETAS GANDUM
(Triticum aestivum) PADA BERBAGAI WAKTU TANAM
DI PULAU LOMBOK
(GROWTH AND YIELD OF WHEAT (Triticum aestivum) VARIETIES AT
DIFFERENT SOWING TIME ON LOMBOK ISLAND)
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ABSTRAK
Percobaan untuk mengetahui pengaruh waktu tanam terhadap pertumbuhan dan
hasil gandum dilakukan di desa Wajageseng, Lombok Tengah pada ketinggian 400
mdpl, menggunakan rancangan petak terbagi (Split Plot Design), dengan perlakuan
varietas sebagai petak utama dan waktu tanam sebagai anak petak. Varietas gandum
yang dipergunakan adalah 5 varietas gandum yaitu Nias, Dewata (var. Indonesia), dan 3
varietas Australia, yaitu: Gladius, Estoc, Mace. Penanaman dilakukan pada 4 waktu
tanam yaitu: 1) 10 Mei, 2) 24 Mei, 3) 7 Juni dan 4) 21 Juni 2014..Nias merupakan
varietas dengan laju perkembangan tercepat kemudian Dewata, Gladius, Mace dan
Estoc. Laju perkembangan tanaman tidak berbeda pada setiap penanaman. Nias dan
Dewata juga memiliki tinggi tanaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietasvarietas introduksi dari Australia. Tinggi tanaman tidak dipengaruhi waktu penanaman.
Tanaman-tanaman pada penanaman ke-tiga menunjukkan waktu berbunga yang lebih
lambat daripada penanaman lainnya. Rata-rata umur berbunga Nias adalah 47.4 h,
Gladius 56.2 h, Dewata 59.6 h, Mace 72 h dan Estoc dengan umur bunga terlama 78 h.
Nias memberikan hasil terbaik lintas waktu tanam (1,39 t/ha) yang ditunjang oleh
tingginya jumlah biji per spikelet, berat kering tanaman, dan jumlah biji yang per meter
persegi. Penanaman yang lebih akhir sampai akhir Juni memberikan hasil yang lebih
baik dibandingkan dengan penanaman-penanaman pada waktu tanam sebelumnya
Kata Kunci: gandum, Pulau Lombok, varietas Nasional, Varietas Australia, , waktu
tanam
Abstract
Experiments to determine the effect of sowing time on the growth and yield of wheat
was done in Wajageseng village, Central Lombok at an altitude of 400 meters above sea
level, using a split plot design, with varieties as the main plot and time of sowing as a
subplot. Wheat varieties used were Nias, Dewata (var. Indonesia), Gladius, Estoc, and
Mace (Australian varieties). Planting was done at 4 planting times: 1) May 10, 2) May
24, 3) June 7 and 4) June 21, 2014.Nias is a variety with the fastest rate of development
then the Dewata, Gladius, Mace and Estoc. The rate of development of the plants does
not differ in any planting times. Nias and the Dewata also has a plant height higher
than the varieties introduced from Australia. Plant height is not affected by sowing time.
Crops planted on 3rd showing time, flowered slower than other sowing times.
Flowering time of Nias was 47.4 d, Gladius 56.2 d, Dewata 59.6 d, Estoc 72 d and
Mace with the longest flowering of 78 d. Nias give the highest yield over sowing times
(1.39 t/ha) which is supported by the high number of seeds per spikelet, dry matter
weight and number of seeds per square meter. The latest planting until end of June
gives a better yield compared with the previous sowing time.
Keywords: wheat, National varieties, Australian Varieties, Lombok Island, sowing time.
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LATAR BELAKANG
Gandum (Triticum aestivum) adalah sereal sub-tropis ditanam umumnya pada
lintang 25°LU/LS sampai 50°LU/LS, akan tetapi usaha budidaya gandum ke daerah
tropis telah mulai dilakukan sampai dengan lintang 15°LU/LS (Music dan Porter, 1990).
Di Indonesia, konsusmsi gandum telah meningkat pesat akhir-akhir ini sehingga impor
gandum pada tahun 2012 tercatat mencapai 7.4 juta ton (Siregar, 2012). Perkembangan
industri mie instan, roti dan jajanan yang sangat pesat terutama untuk daerah perkotaan
mendorong konsumsi tepung terigu di Indonesia semakin tinggi.
Peningkatan konsumsi tepung terigu yang demikian besar dan anjuran
pemerintah untuk menggalakkan diversifikasi sumber karbohidrat, maka perlu
dilakukan penggalian potensi tanaman gandum di Indonesia, termasuk diantaranya
upaya adaptasi tanaman gandum di daerah yang mempunyai potensi untuk
pengembangannya, seperti di Pulau Lombok.
Pulau Lombok cukup potensial untuk pengembangan tanaman gandum
(Gusmayanti et al., 2006) meskipun sebagian wilayah ini merupakan daerah tadah
hujan, akan tetapi gandum dapat beradaptasi baik pada lahan kering yang tidak dapat
ditumbuhi dengan baik oleh padi. Tanaman gandum dapat dipergunakan sebagai
pilihan untuk memperkaya keanekaragaman tanaman pangan pada lahan-lahan kurang
berpengairan dan nantinya diharapkan sebagai alternatif tanaman pangan sereal selain
padi.
Percobaan sebelumnya menunjukkan bahwa tanaman gandum dapat
berproduksi dengan baik di pulau Lombok dengan hasil 2-3 t/ha ketika ditanam pada
ketinggian diatas 400 m diatas permukaan laut (mdpl) (Zubaidi et al., 2014). Selain
usaha ekstensifikasi melalui perluasan areal penanaman gandum perlu juga dilakukan
penetapan waktu tanam yang memberikan hasil paling baik mengingat tanaman ini peka
terhadap perkembangan suhu maupun curah hujan yang terjadi selama pertumbuhannya
terutama pada fase generatif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu tanam yang terbaik antara
Mei-Juni, bagi beberapa varietas gandum yang dicobakan yang dapat memberikan hasil
tertinggi untuk menunjang keberhasilan introduksi tanaman gandum di Pulau Lombok.
BAHAN DAN METODE
Percobaan ini dilakukan di desa Wajageseng, Lombok Tengah pada ketinggian
400 mdpl, yang sebelumnya ditanami padi. Percobaan menggunakan rancangan petak
terbagi (Split Plot Design), dengan perlakuan varietas sebagai petak utama dan waktu
tanam sebagai anak petak. Pada masing-masing waktu tanam ditanam 5 varietas
gandum, Nias, Dewata, Gladius, Estoc, dan Mace, yang dilakukan dalam 3 ulangan.
Plot percobaan terdiri dari 60 petak dengan ukuran tiap petak adalah 1.5 x 4 m.
Penanaman dilakukan pada 4 waktu tanam yaitu: (1) 10 Mei, (2) 24 Mei, (3) 7 Juni, dan
(4) 21 Juni 2014. Benih ditanam pada 5 larikan berjarak 30 cm dengan 200 benih setiap
larikan.
Pemupukan dilakukan dengan NPK 300 kg/ha saat tanam, dan pupuk urea 300
kg/ha yang dilakukan dalam 3 kali pemupukan. Pengairan dilakukan selang 2 minggu
pada awal pertumbuhan tanaman, kemudian pengairan dijarangkan.
Pengamatan dilakukan terhadap pertumbuhan dan hasil serta komponenkomponen hasil, meliputi fase pertumbuhan, tinggi tanaman, anakan, umur berbunga,
umur panen, berangkasan kering, serta hasil dan komponen hasil. Fase perkembangan
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tanaman dicatat berdasarkan skala pertumbuhan yang dikembangkan oleh Zadoks dan
kawan-kawan (Zadoks et al., 1977).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Selama musim pertumbuhan tanaman gandum, curah hujan sangat jarang
terjadi, terhitung hanya 2 hari hujan, sehingga pengairan dilakukan untuk menghindari
tanaman kekurangan air (stress). Lebih lanjut pada menjelang ahir percobaan,
ketersediaan air irigasi semakin sulit.
Pertumbuhan dan perkembangan tanaman
Vatietas yang diuji dirangkum dalam 3 kelompok perkembangan, yaitu cepat
(Nias), sedang (Gladius, Dewata), dan varietas dengan perkembangan lebih lambat
(Mace dan Estoc). Mace menurut diskripsinya memiliki perkembangan yang cepat
sampai sedang (short to mid-season) seperti Gladius, tetapi di lapangan pada percobaan
ini, Mace berkembang lebih lambat dibanding Gladius (Gambar 1). Hal ini
menunjukkan adanya tanggapan genotipe yang berbeda akibat pengaruh lingkungan
suhu tinggi di Lombok terhadap perkembangan tanaman gandum. Summerfield et al.
(1991) mengemukakan bahwa pertumbuhan tanaman gandum apabila ditanam pada
suhu lebih tinggi menyebabkan pertumbuhan semakin cepat sampai dengan batas suhu
tertentu, setelah itu kecepatan pertumbuhan akan menurun dengan semakin tingginya
suhu.

Gambar 1: Perkembangan tanaman gandum (dalam Skala Zadoks) di Wajageseng (400
m dpl) pada penanaman pertama.
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Gambar 2: Perkembangan Varietas Mace pada penanaman 1, 2, 3, dan 4;
perkembangan Mace pada penanaman ke-3 tampak lebih lambat dibanding
penanaman lainnya, ditunjukkan dengan skala perkembangan (Skala
Zadoks) yang lebih rendah terutama pada saat akhir pertumbuhan tanaman.
Perbedaan waktu tanam menyebabkan perbedaan perkembangan tanaman, yaitu
pada penanaman ke tiga perkembangan tanaman menjadi lebih lambat, hal ini dapat
disebabkan suhu harian saat perkembangan tanaman pada waktu tanam ke 3 lebih
rendah dibanding penanaman lainnya. Ilustrasi pada Gambar 2; menunjukkan
perkembangan Mace pada penanaman ke-3 lebih lambat dibanding penanaman lainnya.
Perkembangan yang lebih lambat ini menyebabkan umur tanaman menjadi lebih
panjang, termasuk masa pengisian biji dapat menjadi lebih panjang.

Gambar 3: Rata-rata tinggi tanaman dari varietas yang diuji sampai dengan umur 50
hst. Varietas Nasional, Nias dan Dewata, lebih tinggi dari pada varietasvarietas Australia.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

330

Gambar 4: Tinggi tanaman Nias dari 4 waktu tanam yang berbeda, tinggi tanaman tidak
menunjukkan variasi karena perbedaan waktu tanam
Pertambahan tinggi tanaman gandum yang diuji juga tidak dipengaruhi oleh
waktu tanam. Varietas Nias dan Dewata merupakan varietas-varietas yang lebih tinggi
dibandingkan dengan varietas-varietas introduksi dari Australia (Gambar 3). Varietasvarietas yang lebih tinggi memiliki keuntungan tidak mudah terinfeksi Fussarium
penyebab Head Blight (FHB) (Yan et. al., 2011) karena penyebab penyakit ini dapat
ditularkan dengan adanya percikan air dari tanah saat hujan, letak head (malai) yang
lebih tinggi lebih sulit terkena percikan air yang membawa Fussarium dari permukaan
tanah. Percobaan sebelumnya tahun 2010 dan 2011 menunjukkan Nias dan Dewata
lebih sedikit terserang FHB saat hujan (data tidak dipublikasikan). Pertumbuhan tinggi
tanaman lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetis daripada faktor lingkungan.
Gambar 4 menunjukkan tinggi varietas Nias yang relatif sama pada 4 waktu tanaman
yang berbeda.
Umur berbunga
Sejalan dengan perkembangan tanaman, Nias berbunga lebih cepat dibanding
varietas-varietas lainnya, diikuti oleh Gladius, Dewata, Mace dan Estoc (Tabel 2).
Tanaman pada waktu tanam ke 3 memiliki umur berbunga lebih lambat
dibandingkan tanaman pada waktu tanam lainnya, yang menunjukkan perkembangan
tanaman pada waktu tanam ke 3 ini lebih lambat (Gambar 5). Pertumbuhan tanaman
gandum di tropis umumnya lebih cepat dibandingkan pertumbuhan di daerah dengan
suhu lebih rendah (Fischer, 1985). Dengan asumsi serupa, pertumbuhan tanaman pada
waktu tanam ke 3 lebih lambat dapat disebabkan oleh suhu yang lebih rendah selama
periode pertumbuhan tanaman tersebut (Summerfield et al, 1991; Midmore et al, 1984;
Fisher dan Maurer, 1978).
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Table 4:

Umur berbunga (dalam hari), 5 varietas gandum pada 4 waktu tanam yang
berbeda
Varietas/Waktu
Rata2
I
II
III
IV
tanam
Varietas
Nias
45.3
47.0
50.0
47.3
47.4a
Dewata
56.7
56.7
64.0
61.0
59.6c
Gladius
54.3
56.7
58.7
55.0
56.2b
Mace
72.7
71.3
74.7
69.3
72.0d
Estoc
79.3
79.3
79.3
74.3
78.1e

Gambar 5: Umur berbunga rata-rata pada 4 waktu tanam berbeda. Penanaman ke tiga
menunjukkan umur berbunga yang lebih lama.

Gambar 6: Umur panen rata-rata tanaman gandum pada berbagai waktu tanam
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Hasil dan komponen hasil
Berbeda dengan trend perbedaan umur berbunga, umur panen tanaman pada
Penanaman ke3 dan 4 cenderung lebih lama dibanding penanaman pertama dan kedua
(Gambar 6). Terjadi perbedaan pada penanaman ke empat; umur berbunga cenderung
sama dengan tanaman pertama dan kedua, tetapi umur panen lebih lambat, cenderung
sama dengan penanaman ketiga. Hal ini menyebabkan masa perkembangan biji pada
penanaman ke empat menjadi lebih panjang dibanding penanaman lainnya; yaitu 39.7,
38.6, 39.9 hari untuk penanaman pertama, kedua dan ketiga secara berturutan, dan masa
perkembangan biji untuk penanaman keempat adalah 41.8 hari.
Tabel 5: Hasil dan komponen-komponen hasil tanaman gandum pada berbagai waktu
tanam
Varietas/
Jml
BBK Jml biji Jml biji
Jml
Berat
Hasil
Waktu
anakan
(g/m2)
(/m2)
/
spikelet/
1000
(t/ha)
tanam
(/m2)
spikelet
malai
(g)
NIAS
101,0 b 539,9 a 6817 c
1,9 c
12,8 b 26,74 b
1,39 b
DEWATA
72,2 a 529,8 a 4047 a
1,4 b
15,3 c 28,32 b
1,13 a
GLADIUS
110,6 b 513,4 a 4457 a
1,4 b
11,3 a 29,04 b
1,27 b
MACE
107,9 b 497,6 a 5309 b
1,3 a
12,9 b 27,56 b
1,03 a
ESTOC
147,9 c 657,1 b 7036 c
1,4 b
12,1 ab 21,27 a
1,18 a

I

99,3 a

412,0 a

5195 a

1,5

12,1 a

II

112,5 ab

508,4 b

6470 b

1,4

14,2 b

III

98,1 a

584,9 b

4877 a

1,5

12,7 a

121,9 b
107,9

685,0 c
547,6

5592 a
5533

1,5
1,5

12,7 a
12,9

IV
Rata-rata

25,73
ab
22,39
a
29,76
c
28,47
bc
26,59

0,93 a
1,10 b
1,23 b
1,54 c
1,20

Gambar 7: Hasil tanaman gandum pada 4 waktu tanam berbeda, hasil semakin tinggi
pada waktu tanam belakangan.
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Nias memberikan hasil rata-rata tertinggi, 1,39 t/ha. Hasil Nias yang lebih tinggi
didukung oleh jumlah biji per spikelet dan jumlah biji/m2 (Tabel 5). Jumlah biji per
spikelet merupakan indikator yang paling terlihat dalam adaptasi tanaman gandum ke
lingkungan yang kurang menguntungkan. Varietas-varietas yang menunjukkan jumlah
biji/spikelet yang lebih rendah, merupakan expresi adaptasi yang kurang baik terhadap
lingkungan dengan cekaman suhu tinggi ini. Jumlah biji/spikelet yang rendah
menunjukkan kegagalan proses pembuahan dan perkembangan biji pada varietasvarietas tanaman gandum yang dapat disebabkan adanya streilisasi baik pada bunga
jantan maupun bunga betina (Saini dan Aspinal, 1982; Tashiro dan Wardlaw, 1999).
Lintas varietas pada waktu penanaman yang berbeda, penanaman ke empat
memberikan hasil yang lebih tinggi (1,54 t/ha) dibanding penanaman-penanaman
sebelumnya. Tingginya hasil didukung oleh jumlah anakan dan berat brangkasan yang
lebih tinggi (Tabel 5). Tanaman-tanaman pada penanaman keempat yang memiliki
masa perkembangan biji yang lebih panjang dibandingkan pada penanaman lainnya, hal
ini dapat menjadi faktor yang mempengaruhi rata-rata hasil tanaman ke empat lebih
tinggi dibandingkan tanaman sebelumnya. Masa pertumbuhan yang lebih panjang,
menurut Fischer (1985) merupakan factor kunci yang dapat menaikkan hasil di
lingkungan bersuhu tinggi seperti di daerah tropis.
Pada ke empat waktu tanam yang berbeda pada percobaan ini terlihat bahwa
hasil akan terus meningkat dengan semakin ditundanya penanaman (Gambar 6).
Kehawatiran kerusakan hasil pada penanaman yang lebih lambat tidak terjadi, karena
kondisi cuaca tahun ini, curah hujan belum terjadi sampai dengan akhir percobaan.
Pada kondisi hujan yang terlambat, maka penanaman gandum dapat dilakukan sampai
dengan pertengahan Juni tanpa terjadinya kerusakan hasil di lapangan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Nias merupakan varietas dengan perkembangan (skala Zadoks) tercepat
kemudian Gladius, Dewata, Mace dan Estoc. Perkembangan tanaman dan waktu
berbunga pada penanaman ke 3 lebih lambat. Rata-rata umur bunga Nias adalah 47.4
h, Gladius 56.2 h, Dewata 59.6 h, Mace 72 h dan Estoc dengan umur bunga terlama 78
h. Varietas Nasional Nias dan Dewata juga memiliki tinggi tanaman yang lebih tinggi
dibandingkan dengan varietas-varietas introduksi dari Australia. Tinggi tanaman tidak
dipengaruhi waktu penanaman.
Nias memberikan hasil terbaik lintas waktu tanam (1,39 t/ha) yang ditunjang
dengan jumlah biji per spikelet yang lebih tinggi serta oleh berat kering tanaman dan
jumlah biji yang dipanen dalam satuan meter persegi. Penanaman yang lebih akhir
sampai akhir Juni memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan penanamanpenanaman pada waktu tanam sebelumnya. Selain memberikan waktu berbunga pada
kisaran suhu yang lebih rendah, juga karena tidak ada kerusakan yang terjadi pada malai
karena sampai saat akhir percobaan tidak terdapat hujan di lapangan.
Saran
Perkembangan iklim, suhu, curah hujan merupakan faktor yang dapat
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman gandum sehingga hendaknya
memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perkembangan iklim pada derah
penanaman. Perlu dilakukan percobaan lebih lanjut tentang pengaruh ketersediaan air.
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ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan kepada kebutuhan terhadap komoditas padi, jagung dan
kedelai yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertambahan penduduk dan
meningkatnya aktivitas pembangunan. Keadaan ini memicu terjadinya konversi lahan
pada semua sektor pertanian yang tidak terkontrol. Guna mencapai pemenuhan terhadap
pangan ini, telah dilakukan kajian terhadap sumberdaya Lahan di Kabupaten
Majalengka untuk mengembangkan produksi padi, jagung, kedelai. Metode yang
digunakan berupa survey lapangan (data tanah dan lingkungan, wawancara dan
quisioner dengan petani), analisis laboratorium dan interpretasi citra satelit. Hasil kajian
menunjukkan bahwa beberapa daerah berpotensi untuk pengembangan padi, jagung,
kedelai dengan tingkat kesesuaian S2 atau cukup sesuai (komoditas padi): Kec.
Majalengka, Maja; S2 atau cukup sesuai (komoditas jagung): Kec. Bantarujeg; S3 atau
sesuai marginal (komoditas kedelai): Kec. Majalengka, Majalengka. Karakteristik lahan
di Kabupaten Majalengka secara umum termasuk ke dalam kriteria sedang. Parameter
kandungan C-organik termasuk kriteria rendah-sedang, N total termasuk kedalam
kriteria rendah-sedang, P total termasuk kriteria tinggi-sangat tinggi dan K total
termasuk kriteria sangat rendah-sedang. Arahan komoditas pada kesesuaian S2 dan S3
dengan penggunaan lahan ladang, tegalan dan sawah dapat direkomendasikan untuk
pengembangan padi, jagung dan kedelai. Karakteristik lahan yang menjadi faktor
pembatas untuk pengembangan padi, jagung dan kedelai di Kabupaten Majalengka ini
adalah kandungan unsur hara dalam tanah (Nitrogen total, P total), ketersediaan air.
Untuk mengatasi faktor pembatas tersebut diajukan rekomendasi pengolahan lahan
berupa pemupukan berimbang, perbaikan saluran irigasi atau drainase.
Kata kunci: jagung, kedelai, karakteristik lahan, pengelolaan lahan, padi..
ABSTRACT
The study was based on the need of rice, corn and soybeans which increasing
yearlyfollowthe population growth and development activities. This situation triggered
the land conversion in all agricultural sectors that are not controlled. In order to
achieve compliance with this food crops, has conducted a study of land resources in
Majalengka to develop the production of rice, corn, soybeans. The method used was
field survey (data of land and environment, interviews and questionnaires with
farmers), laboratory analysis and interpretation of satellite imagery. The results
showed that some of the potential areas to develop rice, corn, soybeans with the level of
conformity S2 or reasonably fit (paddy): district Majalengka, Maja; S2 or reasonably fit
(maize): district. Bantarujeg; S3 or marginally suitable (soybean): district. Majalengka
Majalengka. Characteristics of land in Majalengka is generally included in the criteria
for being. Parameter C-organic content including the criteria for low-medium, N total
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included into the criteria for low-medium, P total including the criteria for high-very
high and K total including the criteria for very low-medium. Tutorial commodities in
conformity with the S2 and S3 land use fields, paddy fields and can be recommended to
develop rice, corn and soybeans. Characteristics of the land that is the limiting factor
for the development of rice, corn and soybeans in Majalengka this is the nutrient
content in the soil (total nitrogen, total P), the availability of water. To overcome the
limiting factor was filed on land management in the form of balanced fertilization,
irrigation or drainage improvement.
Keywords: corn, soybeans, land characteristics, land management, rice.

LATAR BELAKANG
Lahan merupakan lingkungan fisik yang meliputi iklim, relief, tanah, hidrologi,
dan vegetasi. Faktor-faktor ini hingga batas tertentu mempengaruhi potensi dan
kemampuan lahan untuk mendukung suatu tipe penggunaan tertentu. Karakterisik lahan
merupakan atribut lahan yang dapat diukur atau diestimasi. Misalnya kemiringan, curah
hujan, tekstur tanah, kapasitas air tersedia, biomasa vegetasi, dll. Sedangkan kualitas
lahan adalah kompleks atribut lahan yang mempunyai peranan spesifik dalam
menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Contohnya
ketersediaan air, resistensi erosi, bahaya banjir, dan aksesibilitas.
Khusus dalam hubungannya dengan aktivitas pembangunan dalam sektor
pertanian dikenal istilah "penggunaan lahan pertanian" dan "evaluasi lahan pertanian"
yang melibatkan berbagai macam kegiatan. Dalam hubungan ini, kesesuaian lahan juga
bermakna sebagai kecocokan suatu bidang lahan bagi penggunaan tertentu. Perbedaan
tingkat kesesuaian ini ditentukan oleh hubungan-hubungan (aktual atau yang
diantisipasi) antara benefit dan input yang berhubungan dengan penggunaan lahan
tersebut.
Kegiatan evaluasi lahan, sangat dianjurkan dalam rangka untuk merencanakan dan
mengkoordinir upaya perbaikan dan pengelolaan lahan pada masing-masing tipe
penggunaan atau usahatani. Kegiatan evaluasi lahan ini mensuplai petani dengan
informasi secara tepat dan akurat tentang apa yang seyogyanya dikerjakan, dan
perbaikan apa saja yang diperlukan untuk pengelolaan lahannya.
Untuk memenuhi ketahanan pangan, pemerintah berupaya terus meningkatkan
produksi beras nasional 5% per tahun dan pencapaian target surplus beras 10 juta ton
pada tahun 2015, disamping peningkatan produksi perkebunan dan peternakan.
Selanjutnya dikemukakan bahwa berdasarkan tren kebutuhan pangan nasional terutama
padi, jagung, dan kedelai, maka hingga tahun 2025 dibutuhkan 4,7 juta lahan baru.
Sedangkan di sisi lain, pada umumnya lahan yang tersedia adalah lahan sub-optimal.
Provinsi Jawa Barat diantaranya Kabupaten Majalengka merupakan salah satu
sentra produksi pertanian di Indonesia. Selain memiliki lahan pertanian beririgasi paling
luas di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat juga mempunyai potensi lahan kering yang
dapat dikembangkan. Salah satu ordo tanah yang memiliki potensi besar untuk
dikembangkan adalah Inceptisols. Luas Inceptisols di Jawa Barat sekitar 2,119 juta ha
(Subagyo et al., 2000). Ordo tanah lain yang dapat dikembangkan adalah Ultisols.
Penelitian ini secara keseluruhan bertujuan: (1) Mengevaluasi kesesuaian lahan
pada sentra padi, jagung dan kedelai di Kabupaten Majalengka; (2) Mengevaluasi
penggunaan lahan serta memberikan arahan penggunaan lahan sesuai dengan penilaian
kesesuaian lahan di Kabupaten Majalengka.
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BAHAN DAN METODA
Lokasi dan waktu penelitian
Penelitiandilakukan di kawasan Sentra Padi, Jagung dan Kedelai di Kabupaten
Majalengka Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan pada bulan Mei-November 2015.
Analisis sifat fisika dan kimia tanah dilakukan di Laboratorium Kesuburan dan Nutrisi
Tanaman Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Analisis
Pemetaan dilakukan di Laboratorium Evaluasi Lahan Departemen Ilmu Tanah
Universitas Padjadjaran.
Metoda penelitian
Penelitian dilakukan dalam 3 tahapan kerja, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap
survai lapangan, dan (3) tahap pengolahan data dan analisis.Pengambilan sampel tanah
dilakukan pada sekuen tanah di setiap satuan lahan yang ada, pengambilan sampel tanah
meliputi tanah terganggu yang dikompositkan dan diambil sebanyak 2 kg, serta tanah
tidak terganggu yang menggunakan ring sampler.
Survai evaluasi lahan dilakukan untuk mengetahui lahan suboptimal dan
potensinya sebagai sentra Pajale di Kabupaten Majalengka. Kegiatan survai dilakukan
dengan menentukan titik pengambilan sampel. Lokasi titik sampel didapat dari
menumpang tindihkan data peta tanah, penggunaan lahan, iklim dan lereng sehingga
menghasilkan kombinasi lokasi yang sesuai dengan kriteria lahan yang akan dikaji.
Analisis data
Sampel tanah yang diambil pada masing-masing titik sampel kemudian
dianalisis di laboratorium untuk mengetahui sifat fisika tanah dan kimia tanah. Setelah
dilakukan analisis Laboratorium, kemudian dilakukan matching table dengan
karakteristik tanaman pajale, untuk mengetahui kesesuaian lahan tanaman padi, jagung
dan kedelai.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten Majalengka secara geografis terletak diantara 1080 03’ – 1080 19’
Bujur Timur, Sebelah Timur 1080 12’ – 1080 25’ Bujur Timur, Sebelah Utara antara 60
36’ – 60 58’ Lintang Selatan dan Sebelah Selatan 60 43’ – 70 03’ Lintang Selatan. Luas
wilayah Kabupaten Majalengka adalah 1.204,24 Km2, atau hanya sekitar 2,71 % dari
luas Wilayah Provinsi Jawa Barat (yaitu kurang lebih 44.357,00 Km2) yang terdiri dari
26 kecamatan.
Topografi
Kabupaten Majalengka terdiri dari beberapa kondisi topografi yaitu daerah
pegunungan dengan ketinggian 500-857 m di atas permukaan laut dengan luas 482,02
Km2 atau 40,03 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka, daerah
bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500 m di atas permukaan laut dengan luas
376,53 Km2, daerah dataran rendah dengan ketinggian 19-50 m di atas permukaan laut
dengan luas 345,69 Km2 atau 28,70 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.
Iklim
Berdasarkan data iklim Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 memperlihatkan
suhu udara berkisar antara 25,5°C sampai 30,0°C. Suhu udara maksimum terjadi pada
bulan April dan Oktober yaitu 33,1°C, sedangkan suhu udara minimum terjadi pada
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bulan Juli dengan suhu sebesar 23,0°C. Data curah hujan tahun 2010 di Kabupaten
Majalengka curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret 2010 yang mencapai 586 mm
dengan jumlah hari hujan mencapai 22 hari, dan terendah pada bulan Juli yaitu 89 mm
dengan jumlah hari hujan sebanyak 17. Kecepatan angin di wilayah Kabupaten
Majalengka berkisar antara 3 knot sampai 4 knot, dan kecepatan tertinggi terjadi pada
bulan Oktober yaitu sebesar 25 knot.
Lahan Sub-optimal
Hasil penilaian peta sub optimal di kabupaten Majalengka berada pada kecamatan
Maja, Majalengka, Bantarujeg, Panyingkiran, Kertajati, Jatitujuh, Kadipaten, Banjaran
dan Cikijing. Peta dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta Sebaran Lahan Sub Optimal di Kabupaten Majalengka
Hasil analisis tanah pada beberapa lahan sub-optimal yang menjadi sentra padi,
jagung dan kedelai di Kabupaten Majalengka menunjukkan kondisi kesuburan tanah
yang bervariatif. Kandungan C-organik dan N-total yang rendah sampai sedang
menunjukkan bahwa perlu adanya usaha pemupukan guna meningkatkan produktivitas
Pajale di Kabupaten Majalengka. Kandungan bahan organik tanah mencerminkan
keseimbangan antara proses humifikasi dan mineralisasi. Terkait dengan pasca panen,
tanaman yang hilang berbanding lurus dengan intensitas tanah dalam bekerja (Janzen,
2006; Varvel et al., 2010).
Jenis pupuk yang umum digunakan di lokasi kajian adalah Urea, SP-36 dan KCl.
Hampir seluruh petani menggunakan pupuk ini. Pupuk organik yang digunakan
umumnya kompos yang dibuat sendiri oleh petani. Petani memanfaatkan kotoran hewan
diantaranya sapi dan domba yang kemudian diolah terlebih dahulu sehingga menjadi
kompos yang matang dan siap digunakan untuk usahatani. Jenis pestisida yang
digunakan petani sangat beragam. Pemberantasan hama dan penyakit dilakukan bila
serangan dianggap sudah membahayakan.
Hasil analisis tekstur, lokasi kajian memiliki tekstur lempung berliat, lempung
liat berpasir dan liat. Hal ini menunjukkan tekstur di lokasi kajian termasuk kategori
halus dengan didominasi fraksi debu dan fraksi liat.
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Gambar 2. Peta Status Kesuburan Tanah
Evaluasi Lahan
Evaluasi lahan di tetapkan berdasarkan Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan Untuk
Komoditas Pertanian. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (Djaenudin
dkk., 2011), melalui identifikasi karakterisik lahan yang akan mempengaruhi
pertumbuhan dan produksi tanaman, seperti kemiringan lahan, curah hujan, tekstur
tanah, kapasitas air tersedia, biomasa vegetasi, dll. Beberapa karakteristik lahan tadi
dikelompokkan ke dalam berbagai kualitas lahan, yang merupakan kompleks atribut
lahan, yang mempunyai peranan spesifik dalam menentukan tingkat kesesuaian lahan
untuk suatu penggunaan tertentu. seperti ketersediaan air, resistensi erosi, bahaya
banjir, dan aksesibilitas.
Beberapa macam kualitas lahan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan
produktivitas tanaman adalah: (i) hasil tanaman, (ii) ketersediaan air, (iii) ketersediaan
hara, (iv) ketersediaan oksigen dalam zone perakaran, (v) kondisi bagi per-kecambahan,
(vi) kemudahan pengolahan, (vii) salinitas atau alkalinityas, (viii) toksisitas tanah, (ix)
ketahanan terhadap erosi, (x) bahaya banjir, (xi) rejim suhu, dan (xii) fotoperiodik.
Langkah berikutnya adalah penetapan kesesuaian lahan berupa penilaian keadaan
tingkat kecocokan dari sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Kelas
kesesuaian suatu bidang lahan ini dapat berbeda-beda tergantung pada tataguna lahan
yang diinginkan. Kerangka dari sistem klasifikasi kesesuaian lahan ini terdiri dari empat
kategori, yaitu:
1. Order
: keadaan kesesuaian secara global
2. Kelas
: keadaan tingkatan kesesuaian dalam order
3. Sub-Kelas : keadaan tingkatan dalam kelas didasarkan pada jenis pembatas atau
macam perbaikan yang harus dijalankan.
4. Unit
: keadaan tingkstan dalam sub kelas didasarkan pada sifat tambahan yang
berpengaruh dalam pengelolaannya.
Faktor Pembatas
Jumlah faktor pembatas cukup banyak, tetapi untuk kepentingan evaluasi lahan
tertentu, bisa dipilih dan disesuaikan dengan keperluan. Dalam studi ini, faktor
pembatas yang dinilai terdiri dari 10 kualitas lahan yang diuraikan menjadi 20
karakteristik lahan. Hasil penilaian terhadap kualitas dan karakterisitik lahan di
Kabupaten Majalengka didapatkan sebagai faktor pembatas utamanya adalah
temperatur, kelembaban dan ketersediaan hara (Kejenuhan Basa). Faktor pembatas
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aktual lainnya yang dijumpai lokasi studi terdiri dari drainase, tekstur, pH, lereng, dan
bahaya erosi.
a. Temperatur dan kelembaban
Hasil pengamatan dan data sekunder menunjukkan temperatur di lokasi kajian
berkisar antara 31-33oC, berdasarkan kesesuaian lahan tanaman padi termasuk kelas
S2 (cukup sesuai) untuk lokasi Majalengka. Tanaman padi dengan temperatur dan
kelembaban ini termasuk kelas S2 dan S3, tanaman jagung termasuk kelas S2 dan
tanaman kedelai termasuk kelas S3.
b. Ketersediaan Hara (kejenuhan basa)
Faktor pembatas KB, berhubungan dengan kesuburan tanah. Hasil analisis
menunjukkan nilai KB pada semua lokasi berada pada kisaran 35-55%, hal ini
menjadikan faktor pembatas pada semua tanaman (padi, jagung dan kedelai). Faktor
pembatas ini ditemukan pada semua lokasi.
Kesesuaian Lahan Aktual
Kesesuaian lahan aktual diperoleh dari data lapangan yang meliputi Karakteristik
lahan yang diuraikan pada setiap satuan peta lahan (SPL), yang meliputi: bentuk
wilayah/lereng, drainase tanah, kedalaman tanah, tekstur tanah, banjir/genangan dan
singkapan permukaan (singkapan batuan di permukaan tanah). Data iklim terdiri dari
curah hujan rata-rata tahunan dan jumlah bulan kering, serta suhu udara diperoleh dari
stasiun pengamat iklim.

Gambar 3. Peta Kesesuaian Lahan pada Lokasi Kajian
Hasil penilaian kesesuaian lahan aktual menunjukkan Kecamatan Majalengka
memiliki kriteria S2 atau cukup sesuai untuk tanaman padi, penggunaan lahan eksisting
adalah lahan sawah. Kriteria S2 (cukup sesuai) juga terdapat pada penggunaan lahan
ladang untuk komoditas jagung serta kriteria S3 atau sesuai marginal untuk tanaman
kedelai dengan penggunaan lahan eksisting ladang dan sawah. Kecamatan Bantarujeg
yang merupakan sentra jagung menunjukkan kesesuaian lahan actual yaitu S2 atau
cukup sesuai dengan factor pembatas dominan adalah temperatur. Sedangkan
Kecamatan Maja memiliki kriteria S2 atau cukup sesuai untuk tanaman padi, terdapat
beberapa factor pembatas di Kecamatan ini diantaranya drainase, lereng dan temperatur.
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Tabel 1. Kesesuaian Lahan Aktual di Kabupaten Majalengka
Kabupaten
Majalengka

Kecamatan
Majalengka
Bantarujeg
Maja

Kesesuaian Lahan Aktual
Padi
Jagung
Kedelai
S2
S2
S3
S2
S2
-

Kesesuaian Lahan Potensial
Usaha Perbaikan
Berdasarkan perbaikan-perbaikan pada faktor pembatas di kesesuaian lahan
potensial yaitu pemupukan berimbang, penterasan, pembuatan dan perbaikan irigasi
dan drainase maka hasil penilaian kesesuaian lahan potensial memberikan pengaruh
terhadap kesesuaian lahan aktual.
Target Pengelolaan dan Usaha Perbaikan Lahan
Target pengelolaan dan usaha perbaikan lahan untuk pengembangan padi, jagung
dan kedelai di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :
1. Program Pemupukan Berimbang
Peningkatan kesuburan tanah melalui program pemupukan pupuk N, P, K dan
pemberian bahan organik. Tingkat usaha perbaikannya agar pada tingkat pemupukan
sedang sampai tinggi. Tidak disarankan menggunakan pupuk yang bersifat asam,
misalnya pupuk ZA, dll.
Pemberian pupuk organik yang siap pakai maupun melalui penanaman tanaman
polongan baik yang merambat maupun berpohon. Pupuk organik ini disamping
memasok unsur hara, juga dapat memperbaiki kesuburan fisik tanah sehingga sirkulasi
oksigen lancar.
2. Program Pengolahan Tanah
Tingkat usaha perbaikan lahan agar pada tingkat sedang sampai tinggi. Misalnya
pencangkulan sekeliling tanaman pangan. Hal ini untuk mencapai aerasi internal tanah
yang ideal akibat pemadatan tanah.
3. Program perbaikan saluran drainase permukaan
Di daerah studi banyak ditemukan saluran-saluran yang tidak mengalirkan air dengan
baik. Masalah tersebut dapat diatasi dengan perbaikan saluran drainase pada tingkat
sedang sampai tinggi.
4. Program Penterasan dan Perataan Lahan
Di wilayah bagian utara daerah studi memerlukan pembuatan teras bangku tingkat
sedang sampai tinggi, sehingga lahan terhindar dari bahaya erosi.
5. Program Penataan Lingkungan
Pada lahan tidak sesuai sebaiknya dijadikan hutan lindung atau wilayah konservasi
terutama pada lahan-lahan yang memiliki kemiringan lereng >30%.
Kesesuaian lahan aktual ditingkatkan menjadi kesesuaian lahan potensial dengan
cara melakukan perbaikan pada lahan yang diusahakan. Perbaikan dilakukan dengan
masukan (input) yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Hasil penilaian evaluasi
kesesuaian lahan potensial untuk tanaman padi yaitu kelas cukup sesuai (S2), tanaman
jagung kelas cukup sesuai (S2) dan tanaman kedelai kelas sesuai marginal (S3).
Mengingat semua lahan memiliki faktor pembatas yang utama adalah temperatur,
sehingga sulit untuk dilakukan usaha perbaikan.
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Tabel 2. Kesesuaian Lahan Potensial di Kabupaten Majalengka
Kecamatan
Majalengka
Bantarujeg
Maja

Usaha Perbaikan
Pemupukan, perbaikan drainase
Pemupukan
Pemupukan

Kesesuaian Lahan Potensial
Padi
Jagung
Kedelai
S2
S2
S3
S2
S2
-

Analisis Ketersediaan Lahan
Analisis Lahan berdasarkan kesesuaian lahan potensial dan penggunaan lahan.
Analisis ketersediaan lahan pertanian dimaksudkan agar lahan yang akan dikembangkan
layak usaha yaitu lahannya sesuai untuk tanaman padi, jagung dan kedelai dan terbebas
dari kemungkinan klaim oleh penduduk setempat.
Tabel 3. Arahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Majalengka
Kesesuaian
Faktor Pembatas
Lahan Aktual
Majalengka
S2
Temperatur, Kesuburan,
Bantarujeg
S2
Temperatur, Kesuburan
Temperatur, Kesuburan,
Maja
S3
kemiringan lereng
Kecamatan

Rekomendasi Penggunaan Lahan
Sawah, ladang
sawah, ladang, tegalan, kebun
Ladang, tegalan, kebun campuran

Hasil penilaian kesesuaian lahan potensial mendapatkan lahan yang sesuai untuk
penggunaan lahan sawah, ladang, tegalan dan kebun campuran. Dengan asumsi bahwa
lahan-lahan yang sedang digunakan atau pernah digunakan untuk kegiatan pertaniannya
dapat dilakukan usaha perbaikan untuk mendukung produktivitas dan pengembangan
lahan pertanian yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1) Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa daerah berpotensi untuk pengembangan
padi, jagung, kedelai dengan tingkat kesesuaian S2 atau cukup sesuai (komoditas
padi): Kec. Majalengka, Maja; S2 atau cukup sesuai (komoditas jagung): Kec.
Bantarujeg; S3 atau sesuai marginal (komoditas kedelai): Kec. Majalengka,
Majalengka.
2) Karakteristik lahan di Kabupaten Majalengka secara umum termasuk ke dalam
kriteria sedang. Parameter kandungan C-organik termasuk kriteria rendah-sedang,
N total termasuk kedalam kriteria rendah-sedang, P total termasuk kriteria tinggisangat tinggi dan K total termasuk kriteria sangat rendah-sedang.
3) Arahan komoditas pada kesesuaian S2 dan S3 dengan penggunaan lahan ladang,
tegalan dan sawah dapat direkomendasikan untuk pengembangan padi, jagung dan
kedelai. Karakteristik lahan yang menjadi factor pembatas untuk pengembangan
padi, jagung dan kedelai di Kabupaten Majalengka ini adalah kandungan unsur hara
dalam tanah (Nitrogen total, P total), ketersediaan air, temperature, kemiringan
lereng. Untuk mengatasi factor pembatas tersebut diajukan rekomendasi
pengolahan lahan berupa pemupukan berimbang, perbaikan saluran irigasi atau
drainase, pembuatan atau perbaikan teras.
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Saran
Pengamatan lapangan dan pengambilan contoh tanah harus lebih intensif lagi
dilakukan, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan arahan penggunaan lahan yang
applicable dengan ketelitian peta 1:50.000 sampai 1:25.000.
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ABSTRAK
Pemahaman yang tepat tentang keragaman spasial tanah penting untuk pemodelan
lingkungan dan manajemen sumberdaya lahan. Keragaman tanah juga penting bagi
lingkungan akademik, petani, kehutanan, teknik sipil dan perencana. Hingga saat ini,
informasi tanah detail kebanyakan diperoleh dari peta tanah yang diproduksi secara
konvensional. Kekurangan informasi tanah pada tingkat detail sangat meningkatkan
ketidakpastian keluaran model dan juga merupakan salah satu hambatan utama dalam
pengembangan lanjut model distribusi spasial.Sehubungan dengan hal tersebut,
dilakukan penelitian di daerah Sub-sub DAS Cikeruh, Sub DAS Citarik, DAS Citarum
Hulu. Daerah ini terletak pada ketinggian 780-1800 m di atas permukaan laut, 6o53’00”
sd. 6o53’15” LS dan 107o45’21” sd. 107o45’55” BT, curah hujan tipe C menurut
klasifikasi Schmidt dan Fergusson dengan rata-rata curah hujan tahunan 1795,66 mm.
Jenis tanah pada lokasi penelitian adalah Inceptisols.Tujuan dari penelitian ini yaitu
untuk mengkaji pengaruh karakteristik topografi dalam hal ini posisi lereng terhadap
kandungan C-Organik, bobot isi dan permeabilitas tanah sertamempelajari pola
keragaman spasialnya pada suatu profil lereng. Variabelbebas yang diteliti yaitu kelas
posisi lereng yang terdiri dari Puncak Lerang (R); Lereng Atas (U); Lereng Tengah
Curam (S);Lereng Tengah Datar (G); Lereng Bawah (L); dan Lembah (V). Variabel
terikatnya yaitu terhadap kandungan C-Organik, bobot isi tanah,dan permeabilitas
tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas posisi lereng berpengaruh nyata
terhadap kandungan C-Organik (p = 0,.026), bobot isi tanah (p = 0.002), permeabilitas
tanah (p = 0,003), air pada pF 2,54 (p = 0,034) dan kandungan air tersedia p = 0,026.
Kata Kunci: bobot isi; C-organik; distribusi spasial; permeabilitas; posisi lereng.

ABSTRACT
A proper understanding of soil spatial variability is important for environmental
modeling and management of land resources. The diversity of soil is also important to
the academic environment, farmers, forest managers, civil engineering, and planners.
Until now, most detailed soil informations obtained from soil maps produced
conventionally. Lack of information on the level of detail of land greatly increases the
uncertainty of model output and is also one of the major obstacles in further
development of spatial distribution models.In this regard, research conducted in sub-
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sub-watershed Cikeruh, Sub DAS Citarik, DAS Citarum Hulu. This area was located at
altitude of 780-1800 m above sea level, 6o53'00 " to 6o53'15 " S and 107o45'21" to
107o45'55" E, precipitation type C according to the classification of Schmidt and
Fergusson with an average annual rainfall of 1795.66 mm. Soil types at the study site
were Inceptisols.
The purpose of this study is to examine the influence of
topographical characteristics in this case the position of the slope of the C-organic
content, bulk density and permeability of the soil as well as studying the spatial
diversity patterns on a slope profile. Independent variables under study was Class
Position Slope. Variable responses were observed in this study were soil physical
properties, such as: soil organic matter, bulk density, and permeability of the soil.The
results showed that the class position of the slope significantly affect the content of COrganic (p = 0 .026), soil bulk density (p = 0.002), and the permeability of the soil (p =
0.003).
Keywords: bulk density; C-organic; permeability; slope position; spatial distribution.
LATAR BELAKANG
Tanah sebagai suatu sistem yang kompleks dan bersifat dinamis, selalu
mengalami perubahan secara terus menerus. Perubahan ini merupakan hasil dari proses
penambahan, kehilangan, pemindahan dan transformasi energi dan materi. Prosesproses tersebut bersifat khas sehingga menghasilkan keragaman tanah dengan morfologi
yang khas dan berbeda secara spasial dan temporal dalam sifat fisik, kimia, biologi,
morfologi dan mineralogi (Simonson, 1968; Wilding dan Drees, 1983).Pola keragaman
yang terbentuk tergantung dari interaksi antara faktor-faktor pembentuk tanah yang
menurut Jenny (1941) terdiri dari bahan induk, topografi, iklim, organisme dan waktu.
Pada kondisi iklim, geologi dan penggunaan lahan yang homogen, topografi
merupakan faktor penting yang berperan dalam proses pembentukan tanah. Salah satu
komponen dari topografi adalah posisi landskap.Sifat-sifat tanah sudah sejak lama
diketahui berhubungan dengan posisi landskap (Ruhe, 1956).Terdapat dua pendekatan
dasar dalam mencari pola hubungan antara tanah dengan posisi landskap (Pachepsky
et.al, 2001). Pertama, didasarkan pada pemisahan hillslopes ke dalam beberapa satuan
lereng, yaitu puncak (summit), interfluve, bahu lereng (shoulder), punggung lereng
(backslope), lereng lurus, kaki lereng (footslope), dasar lereng (toeslope). Kedua,
dengan menggunakan karakteristik topografis, atau terrain attribute, yaitu, karakteristik
matematis dari bentuk permukaan lahan, seperti slope; altitude; curvature(profil, plan
dan tangential); flow path length dan aspect (Evans, 1980; Moore et al., 1991; Mitasova
dan Hofierka, 1993; Shary, 1995).
Pola hubungan antara karakteristik tanah dengan posisi landskap yang dicoba
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pertama, yaitu pemisahan hillslopes ke
dalam beberapa satuan lereng. Satuan lereng (pengelompokkan kelas lereng) ditentukan
dari data Model Elevasi Digital (DEM)dengan menggunakan Ekstensi Land Facet
Corridor Designer Tools yang dikembangkan oleh Jenness (2011). Tujuan dari
penelitian ini yaitu untuk mempelajari dan menganalisis pola keragaman C-organik,
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bobot isi dan permeabilitas tanah secara spasial pada suatu profil lereng, baik
keragaman dalam satuan lereng (keragaman internal) maupun keragaman lateral pada
suatu profil lereng secara keseluruhan.
BAHAN DAN METODE
Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan di daerah Sub-sub DAS Cikeruh, Sub DAS Citarik, DAS
Citarum Hulu. Daerah ini terletak pada ketinggian 780-1800 m di atas permukaan laut,
6o53’00” sd. 6o53’15” LS dan 107o45’21” sd. 107o45’55” BT.
Bahan Penelitian
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Peta Penggunaan Lahan
skala 1 : 25.000, Peta Lereng skala 1 : 25.000, Peta Litologi skala 1 : 250.000, dan Data
Curah Hujan.
Metoda Penelitian
Metode
penelitian
kuantitatif
yang
digunakan
adalah
metode
penelitiannoneksperimental (observasional), yaitu metode survei, deskriptif dan
komparatif. Variabelbebas yang diteliti yaitu Kelas Posisi Lerengyang terdiri dari
Puncak Lerang (R); Lereng Atas (U); Lereng Tengah Curam (S);Lereng Tengah Datar
(G); Lereng Bawah (L); dan Lembah (V). Variabel terikatnya yaitu C-organik, bobot
isi, dan permeabilitas tanah.Analisis yang digunakan yaitu analisis statistik dan
geostatistik. Analisis ragamdigunakan untuk melihat pengaruh posisi lereng terhadap Corganik, bobot isi, dan permeabilitas tanah. Analisis keragaman spasial dan
ketergantungan secara spasial diantara titik pengamatan digunakan metode geostatistik
(Webster dan Oliver, 1990). Titik pengamatan diambil pada jarak yang sama dan sifatsifat tanah yang diamati berasosiasi dengan lokasi pengamatan x. Sifat-sifat tanah (Z)
yang diamati pada lokasi pengamatan ke-i (xi), dinyatakan dengan Z(xi).
Semivariance,(h), dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:
1 N (h)
z ( xi )  z ( xi  h)2
 ( h) 

2 N (h) i 1

dimana N(h) adalah jumlah pasangan nilai z(xi) dan z(xi + h), yang dipisahkan oleh
vector h dimana dua titik pengamatan xidan xi + h tepat berada dalam lapisan (strata)
yang sama; z(xi) adalah nilai sampel yang diukur pada titik i; dan z(xi + h), adalah nilai
sampel pada titik ke i + h.Metode ini digunakan untuk menginterpolasi nilai pada titik
yang tidak diamati yaitu dengan menggunakan metode kriging (Vieria dan Gonzalez,
2003).
Terdapat beberapa model untuk menggambarkan semivariogram. Pada
penelitian ini akan digunakan model spherical. Pada model ini, C0, C0 + C dan a
berturut-turut adalah nugget variance, sill dan range. Range merupakan jarak lag
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dimana varians mendekati titik asimptut maksimum, sill. Model spherical tersebut
didefinisikan sebagai berikut:


 3 h 1  h 3 
Co  C 
    untuk 0  h  a
ˆi (h)  
 2 a 2  a  
Co  C
untuk h  a

Model terbaik akan digunakan untuk menginterpolasi nilai pada lokasi yang
tidak diamati dengan metode kriging. Kriging menggunakan kombinasi linier dari titik
pengamatan untuk memprediksi dengan tepat nilai pada lokasi yang tidak diamati
dengan kesalahan variance yang minimum (Vieria dan Gonzalez, 2003).
Cara Kerja
Kelas posisi lereng di tentukan berdasarkan pada nilai indeks posisi topografi
(TPI) dan kemiringan lereng pada lokasi tersebut. TPI adalah perbedaan ketinggian
antara suatu titik dengan rata-rata dari ketinggian daerah sekitarnya. Nilai TPI yang
positif menandakan bahwa lokasi tersebut lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya,
sementara nilai negatif menandakan lokasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan
daerah sekitarnya. Satuan lereng (pengelompokkan kelas lereng) ditentukan dengan
menggunakan Ekstensi Land Facet Corridor Designer Tools yang dikembangkan oleh
Jenness (2011). Pada penelitian ini, digunakan pengelompokkan kelas lereng menjadi 6
kelas, yaitu:

Valley (V, lembah)
Lower Slope (L, lereng bawah)
Gentle Slope (G, lereng landai)
Steep Slope (S, lereng curam)
Upper Slope (U, lereng atas)
Ridge (R, puncak lereng)

:
:
:
:
:
:

TPI ≤ -1 SD
-1 SD < TPI ≤ -0.5 SD
-0.5 SD < TPI < 0.5 SD, Slope ≤ 5°
-0.5 SD < TPI < 0.5 SD, Slope > 5°
0.5 SD < TPI ≤ 1 SD
TPI > 1 SD

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kandungan C-Organik Tanah
Analisis ragam menunjukkan bahwa posisi lereng berpengaruh nyata terhadap
kandungan C-Organik (F(5,30) = 3.005; p = 0.026). Perbedaan rata-rata kandungan Corganik pada tiap posisi lereng disajikan pada Gambar 1dan prediksi sebaran spasialnya
disajikan pada Gambar 2. Secara umum, kandungan C-organik sangat ditentukan oleh
kondisi curah hujan, temperatur, tekstur tanah dan tipe vegetasi. Namun pada skala
landskap, posisi topografi, adanya perbedaan iklim mikro dan pergerakan air
mempunyai peranan yang sangat besar sehingga dapat menghasilkan kergaman spasial
kandungan C-organik yang cukup lebar.
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Gambar 1.

F(5,30) = 3.005, p = 0.0258

R = Puncak Lerang; U = Lereng Atas; S = Lereng Tengah Curam;
G = Lereng Tengah Datar; L = Lereng Bawah; V = Lembah

Pengaruh Posisi Lereng terhadap Kandungan C-Organik (%)

Kandungan C-organik cenderung meningkat dengan semakin bawahnya lereng.
Rata-rata kandungan C-organik pada bagian puncak lereng (R) lebih rendah bila
dibandingkan dengan bagian lereng bawah (L) dan lembah (V). Hal ini bisa terjadi
karena beberapa alasan. Kandungan kelembaban dan ketersediaan unsur hara di bagian
bawah lereng akan meningkatkan produksi C-Organik, selain itu dekomposisi Corganik di bagian lereng bawah mungkin lebih rendah karena kondisi aerasi semakin
jelek atau karena adanya akumulasi liatdan terakhir proses erosi. C-organik merupakan
fraksi halus sehingga mudah terangkut oleh aliran permukaan dan selanjutnya
dideposisikan dibagian lereng bawah.
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Gambar 2.

Nilai Pengamatan dan Prediksi Sebaran Spasial Kandungan C-Organik
Tanah.

Aktivitas pertanian yang intensif di daerah penelitian akan mempengaruhi
kondisi sebaran C-organik. Perbedaan tindakan pengelolaan dan pengolahan tanah
seperti pemberian pupuk organik, pembakaran dan persiapan lahan akan memberikan
keragaman organik baik secara vertial maupun lateral. Perbedaan secara lateral terlihat
jelas pada Gambar 2. Tampak ada akumulasi kandungan C-organik pada tempat-tempat
tertentu dan distribusinya tidak merata.
Bobot Isi Tanah
Analisis ragam menunjukkan bahwa posisi lereng berpengaruh nyata terhadap
bobot isi tanah (F(5,30) = 4.853; p = 0.002). Perbedaan rata-rata bobot isi tanah pada
tiap posisi lereng disajikan pada Gambar 3dan prediksi sebaran spasialnya disajikan
pada Gambar 4.Bobot isi tanah pada bagian puncak lereng (R) lebih tinggi bila
dibandingkan dengan posisi lereng lainnya, kecuali dengan bagian lereng tengah dengan
kemiringan yang > 8 % (S) yang tampak tidak berbeda nyata. Proses pembentukan
tanah pada bagian puncak di daerah penelitian tidak seimbang bila dibandingkan dengan
transportasi material ke bagian bawah lerengnya. Fraksi halus (liat, debu dan Corganik) banyak yang terangkut ke lereng bagian bawahnya sehingga pada beberapa
bagian solum tanah di dominasi oleh bahan induk (regolit). Dengan demikian, bobot isi
tanah di bagian puncak lereng sangat tinggi karena sebagian besar fraksi halusnya sudah
terosi.
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Gambar 3.

Gambar 4.

F(5,30) = 4.8534, p = 0.0023

R = Puncak Lerang; U = Lereng Atas; S = Lereng Tengah Curam;
G = Lereng Tengah Datar; L = Lereng Bawah; V = Lembah

Pengaruh Posisi Lereng terhadap Bobot Isi Tanah (g cm-3)

Nilai Pengamatan dan Prediksi Sebaran Spasial Bobot Isi Tanah

Secara umum Bobot isi tanah cenderung menurun dengan semakin bawahnya
posisi lereng. Adanya deposisi partikel halus (C-organik, liat dan debu) dari bagian
atas lereng menyumbangkan peranannya dalam memperkecil bobot isi tanah sehingga
bobot isi tanah di bagian yang relatif landai (G), lereng bawah (L) dan lembah (V) lebih
rendah.
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Permeabilitas Tanah
Analisis ragam menunjukkan bahwa posisi lereng berpengaruh nyata terhadap
permeabilitas tanah (F(5,30) = 4.720; p = 0.003) Perbedaan rata-rata permeabilitas tanah
pada tiap posisi lereng disajikan pada Gambar 5dan prediksi sebaran spasialnya
disajikan pada Gambar 6.Permeabilitas tanah dibagian lereng cenderung lebih rendah
dibandingkan dengan bagian puncak dan lembah. Posisi lereng atas (U) lebih rendah di
bandingkan dengan posisi puncak (R) dan lembah (V), namun tidak berbeda nyata
dengan bagian lereng lainnya (S, G dan L).
60
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Gambar 5.

F(5,30) = 4.7201, p = 0.0027

R = Puncak Lerang; U = Lereng Atas; S = Lereng Tengah Curam;
G = Lereng Tengah Datar; L = Lereng Bawah; V = Lembah

Pengaruh Posisi Lereng terhadap Permeabilitas (cm jam-1)

Secara umum permeabilitas tanah dipengaruhi oleh pori total dan distribusi
ukuran pori, tekstur, struktur, serta peristiwa yang terjadi selama proses aliran. Hillel
(1980) menganggap bahwa permeabilitas mempunyai hubungan fungsional dengan
sifat-sifat tanah yang bersifat geometris (keruangan) seperti porositas, distribusi ukuran
pori dan luas permukaan dalam. Lebih lanjut Sopher dan Jack (1982) mengatakan
bahwa antara agregat dengan hantaran hidrolik jenuh tanah terdapat hubungan yang
cukup jelas. Pori-pori agregat yang cukup besar akan meningkatkan hantaran hidrolik
jenuh tanah. Terbentuknya agregasi yang tinggi akan meningkatkan pori tanah,
terutama pori aerasi (Schwab, Edminster dan Barnes, 1981).
Tekstur dan struktur tanah mempunyai hubungan yang erat dengan hantaran
hidrolik jenuh. Permeabilitas pada tanah yang bertekstur pasir (lebih kasar) lebih tinggi
(r = 0,56*) dibandingkan dengan tanah yang bertekstur halus karena tanah dengan
tekstur kasar mempunyai pori makro dan pori aerasi yang lebih baik. Demikian juga
tanah yang berstruktur granular terbuka serta lebih sarang akan menyerap air lebih cepat
dibandingkan tanah yang struktur butir-butirnya lebih rapat (Arsyad, 1989).
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Gambar 6.

Nilai Pengamatan dan Prediksi Sebaran Spasial Permeabilitas (cm jam-1)

Porositas yang tinggi belum tentu akan sejalan dengan peningkatan
permeabilitas. Analisis korelasi tidak menunjukkan adanya hubungan yang bermakna
antara porositas dan permeabilitas tanah. Tanah-tanah yang mempunyai ruang pori total
tinggi tidak selalu mempunyai permeabilitas yang tinggi, terutama jika tanah didominasi
oleh pori-pori mikro. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan hantaran hidrolik jenuh
tanah tergantung pada jumlah pori-pori makro dan bukan porositas total tanah.
KESIMPULAN
Kelas posisi lereng berpengaruh nyata terhadap kandungan C-Organik (p =
0,026), bobot isi tanah (p = 0.002), dan permeabilitas tanah (p = 0,003).
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ABSTRAK
Teh merupakan komoditi pertanian yang memiliki peran strategis dalam pembangunan
sebagai penambah devisa negara. Pertumbuhan dan produktivitas teh (Camellia sinensis
(L) O. Kuntze) sangat bergantung pada kesuburan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk
memetakan kondisi kesuburan tanah di Gambung. Penelitian ini dilakukan dari bulan
Mei sampai Agustus 2016 di Gambung, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat, menggunakan metode deskriptif, komparatif, dan survai. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kandungan N total dan K dapat ditukar cenderung
rendah, P tersedia dan KB sangat rendah, KTK dan C-organik cenderung tinggi sampai
sangat tinggi, serta pH agak masam hingga masam.
------------------------------------Kata kunci: kesuburan tanah, peta satuan lahan,teh.
ABSTRACT
Tea is an agriculture commodity that has a strategic role in development as an addition
to foreign exchange. Growth and productivity of tea plant (Camellia sinensis (L) O.
Kuntze)is dependent on soil fertility. This research aims to map the condition of soil
fertility in Gambung.This research used descriptive, comparative, and survey methods.
This research was held from May to August 2016 in Gambung, District of Pasir Jambu,
Bandung Regency, West Java. The result showed that total Nitrogenand Potassium
exchangeable is low, Phosphor exchangeable and Base saturation is very low, Cation
exchangeable capacity and Organic carbon is tends to be very high to very high,
Potential hydrogen approximately acid to acid.
--------------------------------------Key words: soil fertility, land mapping unit, tea.

LATAR BELAKANG
Teh merupakan komoditi pertanian yang memiliki peran strategis dalam
pembangunan. Terhadap sektor perekonomian, teh merupakan salah satu produk ekspor
penambah devisa negara. Neraca perdagangan teh Indonesia berada di posisi surplus
selama periode 2000-2014. Surplus terjadi terus menerus selama periode tersebut.
Tahun 2000 neraca perdagangan teh sebesar US$ 109,01 ribu dan pada tahun 2014
mencapai US$ 110,28 ribu. Indonesia merupakan negara produsen teh ke-5 dunia
setelah Cina, India, Kenya, dan Sri Lanka, yang memiliki kebun teh seluas 121,03 ribu
ha dengan produksi 128.444 ton/tahun(World Bank, 2014; Sekjen Kementan, 2015).
Selain sebagai pengekspor teh, Indonesia juga masih mengimpor teh. Negara asal
impor teh sampai tahun 2014 adalah Vietnam sebesar 5.800 ton atau 43,20% terhadap
volume total impor Indonesia, selanjutnya adalah Iran, Kenya, India, Sri Lanka, dan
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Cina dengan masing-masing volume impor sebesar 2.488 ton (18,54%), 2.227 ton
(16,59%), 1.536 ton (11,44%), 449 ton (3,35%), dan 279 ton (2,08%) (Sekjen
Kementan, 2015). Pasokan impor teh yang meningkat akibat dari ekspor teh Indonesia
yang mengalami penurunan serta meningkatnya konsumsi teh dalam negeri. Penurunan
ekspor teh nasional disebabkan oleh menurunnya produksi teh nasional. Produksi teh
nasional tahun 2015 turun 40% dibanding tahun 2014 akibat kemarau panjang (Dirjen
Industri Agro, 2015).
Produksi teh KP PPTK Gambung tahun 2014 dibandingkan dengan produksi
tahun 1998 mengalami penurunan cukup besar yaitu sebesar yaitu 750 kg/ha/tahun.
Produktivitas lahan teh sebagian besar dibawah 2.000 kg teh kering/ ha/tahun.
Rendahnya tingkat produktivitas ini merupakan faktor utama yang mengakibatkan
marjin usaha terus menurun. Defisit ini merupakan resultan dari kualitas sumber daya
lahan yang telah menurun dan iklim yang mengalami perubahan sehingga menekan
pertumbuhan tanaman teh. Diperlukan usaha yang cukup keras untuk dapat mencapai
volume produksi teh diatas 60.000 ton per tahun (PPTK Gambung, 2013).
Pertumbuhan dan produktivitas teh (Camellia sinensis (L) O. Kuntze) sangat
bergantung pada kondisi lahan. Guna produktivitas teh yang optimal maka tanaman teh
perlu ditanam pada lahan yang sesuai dengan syarat tumbuh teh. Lahan yang sesuai
untuk produktivitas teh yang tinggi salah satunya adalah tanah yang subur (PPTK
Gambung, 2006).
Penggunaan lahan yang optimal khususnya untuk usaha pertanian tanaman teh
memerlukan informasi karakteristik dan kualitas lahannya, hal tersebut disebabkan
adanya keterbatasan dalam penggunaan lahan sesuai dengan karakteristik dan kualitas
lahannya. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terlebih dahulu perlu diketahui
kualitas lahan tersebut sehingga kesesuaian lahan dapat terpenuhi. Produktivitas
komoditas pertanian akan rendah apabila suatu komoditas ditanam pada lahan dengan
kondisi biofisik yang tidak sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Perhatian selanjutnya
adalah memberikan input teknologi dan alternatif pengelolaan sehingga produktivitas
terus meningkat (Adiwilaga, 1985; Dent dan Young, 1991; Foth,1981; Mather, 1986).
Evaluasi kesuburan tanah merupakan proses pendiagnosaan masalah-masalah
yang berhubungan dengan unsur hara dalam tanah dan pembuatan anjuran pemupukan
(Dikti, 1991). Salah satu cara yang sering digunakan dalam menilai kesuburan suatu
tanah adalah melalui pendekatan dengan analisis tanah atau uji tanah. Terdapat tujuh
parameter kesuburan tanah yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai status
kesuburan tanah, yaitu N total, kadar P, K total, KTK, KB, C-organik, dan pH tanah
sesuai petunjuk teknis evaluasi kesuburan tanah (PPT, 1995).
Pemetaan kesuburan tanah bermanfaat sebagai bank data yang menyediakan
sejumlah informasi tentang kondisi kesuburan tanah. Hal ini berguna sebagai dasar
rekomendasi penyegaran kondisi kesuburan tanah dan pada resultannya dapat
meningkatkan produktivitas teh.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan Pusat Penelitian Teh dan Kina
Gambung, Desa Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus 2016. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu metode deskriptif. Teknik pengambilan sampel tanah dilakukan
secara stratified yang diterjemahkan sebagai populasi yang dibagi dalam kelompok
homogenitas dalam satuan peta lahan (SPL) hasil overlay peta jenis tanah dan
kemiringan lereng. Teknik analisis menggunakan metode komparatif dan deskriptif
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yaitu membandingkan sampel-sampel yang diambil berdasarkan metode survei yang
dilakukan, kemudian menjelaskan dan menggambarkan kondisi di lapangan yang
diamati secara kualitatif.
Berdasarkan hasil overlay peta tematik maka diperoleh 11 satuan peta lahan (SPL)
sebagai satuan pengamatan atau satuan analisis. Titik pengamatan dan pengambilan
contoh tanah ditentukan pada lahan yang dominan dalam satu satuan lahan.
Pengambilan sampel tanah minimal 1 titik pada setiap satuan peta lahan dan titik
pengamatan ini merupakan pewakil bagi kondisi lapangan pada satuan peta lahan
tersebut. Pada satuan lahan yang memiliki luas areal terbesar diambil 3 titik sampel
kemudian dilakukan komposit di lapangan untuk selanjutnya dianalisis di laboratorium.
Pengambilan contoh tanah dilakukan dengan metode boring pada kedalaman 0 - 60 cm.
Hal ini didasarkan pada syarat tanah yang serasi untuk tanaman teh mempunyai
kedalaman lebih dari 40 cm (PPTK Gambung, 2006). Tanah yang terambil pada setiap
pengangkatan mata bor dipisahkan per satuan kedalaman bor tanah. Titik pengamatan
diplot dalam peta kerja dan dicatat dalam bentuk nilai koordinat geografis. Hal ini dapat
meminimalkan distorsi letak ketika pengamatan di lapangan. Posisi titik pengamatan di
lapangan ditetapkan dengan menggunakan Global Position System.
Tabel 1. Kondisi Tekstur, Kemiringan Lereng, dan TBE Lokasi Penelitian
SPL
SPL 1
SPL 2
SPL 3
SPL 4
SPL 5
SPL 6
SPL 7
SPL 8
SPL 9
SPL 10
SPL 11

Tekstur
Lempung berliat
Lempung berliat
Lempung berliat
Lempung berliat
Liat
Liat berdebu
Liat
Liat berdebu
Liat
Liat
Liat

Kemiringan (%)
45
0-3
16-30
31-45
.4-8
.9-15
45
16-30
31-45
.4-8
.9-15

TBE
Sangat ringan
Ringan
Ringan
Sedang
Sedang
Sangat ringan
Sangat berat
Berat
Sangat berat
Ringan
Sedang

Sampel-sampel tanah yang telah diambil kemudian dianalisis,di laboratorium
kesuburan dan kimia tanah Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Analisis
laboratorium untuk menilai kandungan NPK, KTK, KB, C-organik, dan pH tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kandungan NPK Tanah
Hasil analisis kandungan NPK tanah KP Gambung berdasarkan satuan peta lahan
tersaji dalam Tabel 2. Hasil pengukuran kandungan nitrogen tanah pada lokasi
penelitian menunjukkan kandungan N total tanah dari masing - masing satuan lahan
tergolong sangat rendah sampai sedang, dengan nilai berkisar 0,06 – 0,45 %. Kriteria N
sangat rendah terdapat pada SPL7, sedangkan satuan lahan dengan kriteria N rendah
terdapat pada SPL2, SPL5, SPL8, SPL9, SPL10, dan SPL11. Satuan lahan dengan
kriteria sedang terdapat pada SPL1, SPL3, SPL4, dan SPL6.
Nitrogen yang tersedia dalam tanah dalam bentuk ion N-NO3 yang dapat diserap
langsung oleh tanaman bersifat larut dalam air dan mudah tercuci oleh air pengairan.
Berdasarkan data curah hujan KP Gambung, rata-rata curah hujan lokasi penelitian
selama kurun waktu 12 tahun (2003-2015) yaitu 2590,8 mm per tahun. Perbandingan
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jumlah rata-rata bulan kering dan bulan basah daerah penelitian tergolong curah hujan
tipe B, yaitu basah menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson dengan nilai Q adalah 0,33
atau 33 %. Hal ini mengakibatkan terjadinya pencucian hara tanah yang cukup tinggi.
Kehilangan N juga disebabkan oleh pemanenan. Kecepatan pemanenan teh dipengaruhi
oleh kecepatan pertumbuhan pucuk, dimana pertumbuhan pucuk dipengaruhi oleh umur
pangkas, elevasi, iklim, dan kesehatan tanaman. Makin tua umur pangkas makin lama
pertumbuhan sehingga makin panjang daur petik. Makin tinggi elevasi makin lambat
pertumbuhan, pada musim kemarau pertumbuhan tunas makin lambat sehingga daur
petik makin panjang. Makin sehat tanaman makin cepat pertumbuhan pucuk, maka
makin pendek daur petik.
Tabel 2. Hasil Analisis dan Kriteria NPK Tanah KP Gambung
Sandi Sampel
SPL 1
SPL 2
SPL 3
SPL 4
SPL 5
SPL 6
SPL 7
SPL 8
SPL 9
SPL 10
SPL 11

N
(%)
0,45
0,10
0,28
0,45
0,16
0,22
0,06
0,19
0,15
0,13
0,16

Kriteria N

P-Tersedia
(ppm P)
Sedang
14,71
Rendah
1,41
Sedang
5,96
Sedang
10,66
Rendah
3,41
Sedang
1,95
Sangat rendah
3,29
Rendah
0,17
Rendah
0,69
Rendah
0,19
Rendah
0,95

Kriteria P
Tinggi
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah

K
(cmol.kg-1)
0,13
0,92
0,14
0,24
0,20
0,19
0,79
0,98
0,70
0,10
0,17

Kriteria K
Rendah
Tinggi
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Rendah
Rendah

Kehilangan N juga disebabkan oleh proses nitrifikasi. Proses nitrifikasi (proses
mikrobiologis) salah satunya ditunjang oleh kondisi suhu antara 27 – 32oC. Berdasarkan
data iklim suhu harian KP Gambung berkisar antara 13-25oC, sehingga dapat diasumsi
dengan kondisi suhu demikian menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya
kandungan N di KP Gambung.Mengel dan Kirkby (1978)dalam Rosmawan dan Nasih
(2002), menyatakan tanah dengan pH rendah, kandungan nitrat diserap dengan cepat
dan dalam jumlah yang banyak. Hal ini sejalan dengan kandungan pH lokasi penelitian
yang rendah yang berakibat pada penyerapan nitrogen yang tinggi juga.Guna mengatasi
kekurangan kandungan N dalam tanah dapat dilakukan dengan jalan pemupukan berupa
pemberian urea atauZA dengan dosis optimal 250-350 kg/ha/tahun dengan aplikasi 3-4
kali setahun.
Hasil pengukuran kandungan fosfor tanah pada lokasi penelitian yang diamati,
kandungan P tersedia tanah dari masing - masing satuan lahan tergolong sangat rendah
sampai tinggi dengan nilai berkisar 0,17– 14,71 mg.kg-1. Terdapat empat kriteria P
tersedia tanah daerah penelitian yaitu P tersedia dengan kriteria sangat rendah meliputi
SPL2, SPL5, SPL6, SPL7, SPL8, SPL9, SPL10 dan SPL11; kriteria rendah terdapat
pada SPL3; selanjutnya kriteria sedang terdapat pada SPL4, dan kriteria tinggi pada
SPL1.
Kandungan P dalam tanah dalam bentuk anion sangat dipengaruhi oleh nilai pH
tanah. Pada lokasi penelitian nilai pH berkisar antara 5,2-6,2 yang tergolong masam dan
agak masam sehingga kandungan HPO42- sangat rendah. Fiksasi P yang kuat oleh tanah
mengakibatkan P yang tersedia untuk tanaman berubah menjadi P tidak tersedia untuk
tanaman. Kandungan P tersedia daerah penelitian merupakan kendala kesuburan tanah
sehingga diperlukan penambahan cadangan fosfor pada satuan lahan dengan kriteria
sedang sampai sangat rendah. Penambahan pupuk P anorganik maupun P organik
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seperti kompos, pupuk kandang pupuk hijau sangat diperlukan untuk berbagai satuan
lahan tersebut.
Hasil pengukuran kandungan kalium tanah pada lokasi penelitian yang diamati,
kandungan K dapat ditukar tanah dari masing - masing satuan lahan tergolong rendah
sampai tinggi. K dapat ditukar dengan kriteria rendah terdapat pada SPL1, SPL3, SPL4,
SPL5, SPL6, SPL10, dan SPL11. Sedangkan kriteria tinggi meliputi SPL2, SPL7, SPL8
dan SPL9.
Rendahnya nilai kalium pada tanah penelitian disebabkan nilai KB pada daerah
penelitian sangat rendah. Kejenuhan basa memiliki hubungan dengan kemampuan tanah
untuk menahan K. Makin rendah kejenuhan basa maka larutan tanah cepat melepaskan
K sehingga potensi pencucian makin tinggi. Kejenuhan basa yang rendah akibat
pencucian oleh curah hujan yang tinggi di lokasi penelitian. Pada satuan lahan yang
memiliki kandungan K dapat ditukar tinggi karena terikat dalam mineral primer atau
terfiksasi dalam mineral sekunder dari mineral lempung (clay). Oleh karena itu, tanahtanah bertekstur lempung kaya akan kadar K.Selain itu tanah asal abu volkan seperti
tanah Andisols pada lokasi penelitian juga kaya akan K.Pemberian gipsum, kalsium
nitrat, dapat menjadi kesuburan nitrat. Selain itu juga pengembalian sisa tanaman dan
pupuk kandang dapat menjadi sumber kalium yang cukup tinggi.
KTK, KB, dan pH Tanah
Hasil analisis dan kriteria KTK, KB, dan pH tanah pada setiap satuan lahan tersaji
dalam Tabel 3. Kapasitas tukar kation tanah mencerminkan kemampuan koloid tanah
dalam menjerap dan mempertukarkan kation-kationnya di dalam tanah.
Tabel 3. Hasil Analisis dan Kriteria KTK, KB, dan pH Tanah KP Gambung
Sandi Sampel
SPL 1
SPL 2
SPL 3
SPL 4
SPL 5
SPL 6
SPL 7
SPL 8
SPL 9
SPL 10
SPL 11

KTK
Kriteria KTK
(cmol.kg-1)
39,24
Tinggi
82,17
Sangat tinggi
36,47
Tinggi
40,54
Tinggi
51,39
Sangat tinggi
70,05
Sangat tinggi
51,49
Sangat tinggi
36,79
Tinggi
55,80
Sangat tinggi
40,81
Tinggi
22,08
Sedang

KB
(%)
17,9
16,3
18,3
18,2
14,9
15,0
10,0
10,7
15,4
12,1
7,4

Kriteria KB

pH H2O

Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah

5,24
5,74
5,18
5,52
5,28
5,75
5,78
5,57
6,2
6,16
5,45

Kriteria
pH H2O
Masam
Agak masam
Masam
Masam
Masam
Agak masam
Agak masam
Masam
Agak masam
Agak masam
Masam

Hasil pengukuran nilai KTK tanah pada lokasi penelitian menunjukkan, nilai
KTK tanah dari masing- masing satuan lahan tergolong sedang sampai sangat tinggi
dengan nilai berkisar 22,08cmol.kg-1 – 82,17 cmol.kg-1. KTK dengan kriteria sedang
meliputi SPL11, kriteria tinggi meliputi SPL1, SPL3, SPL4, SPL8, dan SPL10,
sedangkan kriteria sangat tinggi meliputi SPL2, SPL5, SPL6, SPL7, dan SPL9. Nilai
KTK tanah berhubungan dengan tekstur tanah. Semakin halus tekstur tanah maka nilai
KTK semakin tinggi. Kapasitas tukar kation merupakan sifat kimia yang sangat erat
hubungannya dengan kesuburan tanah. Tanah dengan KTK tinggi mampu menyerap
unsur hara dan menyediakan unsur hara lebih baik daripada tanah dengan KTK rendah.
Hal ini karena unsur-unsur hara terdapat dalam jerapan koloid maka unsur-unsur hara
tersebut tidak mudah hilang atau tercuci.
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Terdapatnya perbedaan nilai KTK pada unit lahan dapat disebabkan karena
perbedaan kandungan bahan organik yang dimiliki masing - masing satuan lahan.
Satuan lahan yang memiliki KTK tinggi tersebut memiliki kadar C-organik tinggi. KTK
tinggi juga dipengaruhi oleh kadar liat, karena tanah yang didominasi oleh fraksi liat
memiliki kapasitas pertukaran ion dan kapasitas memegang air yang tinggi, oleh karena
itu tanah yang didominasi oleh fraksi liat memiliki stabilitas agregat yang tinggi karena
adanya ikatan dalam partikel tanah (Sukisno,dkk. 2011).
Kejenuhan basa adalah perbandingan antara jumlah kation basa yang ditukarkan
dengan kapasitas tukar kation yang dinyatakan dalam persen. Nilai kejenuhan basa pada
tanah penelitian yaitu tergolong sangat rendah. Rendahnya nilai kejenuhan basa pada
lokasi penelitian mencerminkan kandungan basa – basa dalam tanah sedikit. Nilai
kejenuhan basa yang sangat rendah menunjukkan bahwa tanah-tanah tersebut
mengalami pencucian.Kejenuhan basa juga berhubungan erat dengan pH tanah, di mana
tanah-tanah dengan pH rendah umumnya mempunyai kejenuhan basa rendah.
Reaksi tanah atau pH tanah menunjukkan sifat kemasaman atau alkalinitas tanah
yang dinyatakan dengan nilai pH. Hasil analisis pH tanah untuk seluruh satuan lahan
tergolong kategori agak masam sampai masam.pH tanah mempengaruhi ketersediaan
unsur hara dalam tanah. Ketersediaan unsur hara N menurun dengan cepat pada tanah
yang memiliki pH di bawah 6,0. Tanaman teh tergolong tanaman yang toleran pada
tanah memiliki pH rendah, yaitu 4,5-6,0. Oleh sebab itu, tanah di lokasi penelitian yang
memiliki kandungan pH rendah merupakan tanah yang sesuai untuk pertumbuhan
tanaman teh.
C-Organik Tanah
Hasil analisis dan kriteria C-organik tanah pada setiap satuan lahan tersaji dalam
Tabel 4. Kandungan C-organik menunjukkan kandungan bahan organik dalam tanah.
Tabel 4. Hasil Analisis dan Kriteria C-Organik Tanah KP Gambung
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sandi Sampel
SPL 1
SPL 2
SPL 3
SPL 4
SPL 5
SPL 6
SPL 7
SPL 8
SPL 9
SPL 10
SPL 11

C-Organik(%)
9,92
6,00
9,69
11,88
3,73
6,69
3,31
5,35
2,06
4,86
5,16

KriteriaC-Organik
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Tinggi
Sangat tinggi
Tinggi
Sangat tinggi
Sedang
Tinggi
Sangat tinggi

Hasil analisis kadar C-organik tanah pada lokasi penelitian dari masing-masing
satuan lahan tergolong sedang sampai sangat tinggi, dengan nilai berkisar 2,06- 11,88%.
Satuan lahan yang memiliki kriteria sedang yaitu SPL9. Sedangkan C-organik tanah
dengan kriteria tinggi yaitu pada satuan lahan SPL5, SPL7, dan SPL10, sedangkan
satuan lahan yang memiliki kriteria sangat tinggi yaitu SPL1, SPL2, SPL3, SPL4, SPL6,
SPL8, dan SPL11, seperti yang tersaji pada Tabel 4.Kandungan C-organik secara tidak
langsung menunjukkan produksi bahan organik pada tanah penelitian. Bahan organik
tanah merupakan salah satu parameter yang menentukan kesuburan tanah. Nilai C-
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organik pada tanah penelitian tergolong variatif namun cenderung tinggi bahkan sangat
tinggi, hal ini bersumber dari banyaknya sisa-sisa tumbuhan yang terdapat pada tanah.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian untuk seluruh satuan lahan di KP Gambung dapat
disimpulkan bahwa kandungan N total dan K dapat ditukar cenderung rendah, P tersedia
dan KB sangat rendah, KTK dan C-organik cenderung tinggi sampai sangat tinggi,
sertapH agak masam hingga masam.
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ABSTRAK
Jagung manis (Zea mays L. saccharata) merupakan jenis jagung yang pemanfaatan dan
kebutuhannya semakin meningkat. Melalui pemupukan yang intensif dilakukan
diharapkan dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhan hara tanaman jagung agar
menghasilkan produksi yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana pengaruh aplikasi hara makro majemuk terhadap peningkatan
serapan hara dan kualitas tanah, sehingga akan meningkatkan efektivitas dan
efisiensinya, yang selanjutnya akan meningkatkan hasil jagung manis. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Februari sampai Juni 2016, Kebun Percobaan Ciparanje,
Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Jatinangor dengan ketinggian tempat ± 820
m di atas permukaan laut. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan
Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari sepuluh perlakuan yang diulang sebanyak tiga
kali. Kombinasi perlakuan terdiri dari tanpa pupuk (kontrol); NPK standar; ¼ dosis
pupuk hara makro majemuk (HMM); ½ HMM; ¾ HMM; 1 HMM; 1 ¼ HMM; 1 ½
HMM; ½ HMM + ¾ NPK; dan ¾ HMM + ¾ NPK. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pengaruh aplikasi Hara Makro Majemuk (HMM) dengan dosis 1,5 kg ha-1
disertai pemupukan dengan dosis 225 kg Urea, 105 kg SP-36, dan 37,5 kg KCl ha-1
dapat meningkatkan serapan hara dan hasil jagung manis.
---------------------------------Kata Kunci : hara makro, jagung manis, pupuk anorganik, serapan hara
ABSTRACT
Maize (Zea mays L. saccharata) is a type of corn that the utilization and needs are
increasingly. Through intensive fertilization are expected to provide and meet the
nutrient needs of corn in order to produce optimal production. This experiment was
conducted to describe the effect of application compound macro nutrient to the nutrient
uptake and yield of maize (Zea mays L. saccharata) varieties of hybrid Bonanza. This
experiment was carried out at Greenhouse Ciparanje, Faculty of Agriculture,
Universitas Padjadjaran from February 2015 to June 2016. This experiment was
arranged in randomized block design which consisted of ten combinations and three
replications. The ten combinations were: control; NPK standard dossage; ¼ of
compound macro nutrient (CMN) dossage; ½ of CMN; ¾ of CMN; CMN standard
dossage; 1 ¼ of CMN; 1 ½ of CMN; ½ of CMN + ¾ of NPK; and ¾ of CMN + ¾ of NPK. The
experiment showed that the effect of application compound macro nutrient with a
dossage 1.5 kg per hectare of compound macro nutrient with a dosage of 225 kg of
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Urea, 105 kg SP-36, and 37.5 kg KCl per hectare can increase the nutrient uptake and
yield of maize.
---------------------------------Keyword: macro nutrient, maize, inorganic fertilizer, nutrient uptake

LATAR BELAKANG
Jagung manis (Zea mays L. saccharata) merupakan jenis jagung yang
pemanfaatannya semakin meluas dan permintaan pasar yang semakin tinggi.
Pertumbuhan rata-rata produktivitas setiap tahunnya hingga tahun 2015 adalah 3,17%
dengan angka produktivitas sebesar 5,18 ton ha-1 dan produksi sebesar 19,61 juta ton
pada tahun 2015 (Badan Pusat Statistik, 2016). Dalam memenuhi kebutuhan produksi
nasional, Indonesia masih mengimpor. Hingga tahun 2013 laju impor terus meningkat
sebesar 1,43% setiap tahunnya, sedangkan ekspor jagung manis mengalami penurunan
hingga 17,25% (Badan Pusat Statistik, 2014). Upaya yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan produksi adalah dengan melakukan pemupukan.
Pemupukan dilakukan untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan hara
tanaman jagung. Pemupukan dengan pupuk anorganik yang biasa digunakan oleh petani
yaitu pupuk NPK dalam bentuk Urea, SP 36, dan KCl. Unsur hara N, P, dan K
merupakan hara essensial bagi tanaman sehingga unsur-unsur ini harus selalu tersedia
dalam tanah. Tanaman yang mendapat cukup unsur hara dapat tumbuh dan berkembang
secara optimal, sehingga untuk mendapatkan hasil produksi tanaman jagung yang tinggi
dibutuhkan jumlah hara yang cukup dan seimbang dalam memenuhi kebutuhan unsur
hara.
Berdasarkan uraian tersebut, maka aplikasi hara makro diharapkan memberikan
pengaruh terhadap serapan hara dan hasil jagung manis (Zea mays L. saccharata)
varietas hibrida bonanza.
BAHAN DAN METODA
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Ciparanje, Fakultas Pertanian,
Universitas Padjadjaran, Kab. Sumedang, Jawa Barat dengan ketinggian 820 mdpl
dengan ordo tanah Inceptisol. Analisis dilakukan di Laboratorium Kimia Tanah,
Kesuburan Tanah dan Nutrisi Tanaman Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya
Lahan, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran. Penelitian ini dilaksanakan dari
bulan Februari sampai Agustus 2016.
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 1)benih jagung manis
varietas hibrida Bonanza; 3)pupuk anorganik hara makro; 4) pupuk kandang 5)pupuk
tunggal Urea (45% N), SP-36 (36% P2O5), dan KCl (60% K2O); 5)insektisida berbahan
aktif prefonofos dengan merk dagang “Curacron 500 EC”
Parameter utama penelitian ini terdiri dari serapan hara serta hasil jagung manis.
Rancangan yang digunakan berupa Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari
sepuluh perlakuan kombinasi pemupukan yaitu: tanpa pupuk (kontrol); NPK standar; ¼
dosis pupuk hara makro majemuk (HMM); ½ HMM; ¾ HMM; 1 HMM; 1 ¼ HMM; 1 ½ HMM;
½ HMM + ¾ NPK; dan ¾ HMM + ¾ NPK yang diulang tiga kali. Data hasil pengamatan

dianalisis secara statistik menggunakan program SPSS. Uji F pada taraf nyata 5%
dilakukan untuk melihat pengaruh perlakuan. Apabila pengaruh perlakuan berbeda
nyata, maka dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf nyata 5%.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Serapan Hara
Hasil analisis sidik ragam serapan hara menunjukkan bahwa aplikasi hara makro
berpengaruh nyata terhadap serapan hara. Hal tersebut terjadi karena
Tabel 1. Pengaruh Aplikasi Hara Makro terhadap Serapan Hara
Perlakuan
Serapan N
Serapan P
A = Kontrol
18,26 a
2,70 a
B = NPK standar
41,80 e
5,27 f
C = ¼ dosis pupuk hara
20,39 a
3,00 b
makro majemuk (HMM)
D = ½ dosis HMM
E = ¾ dosis HMM
F = 1 dosis HMM
G = 1 ¼ dosis HMM
H = 1 ½ dosis HMM
I = ½ dosis HMM + ¾ NPK
J = ¾ dosis HMM + ¾ NPK

Serapan K
19,74 a
41,11 e
23,02 b

20,88 a
3,21 b
24,10 bc
24,06 b
3,47 c
25,42 bc
26,34 bc
3,62 cd
27,05 c
28,61 c
3,85 d
31,51 d
36,07 d
4,71 e
33,04 d
48,49 f
6,08 g
50,03 f
54,31 g
6,58 h
55,78 g
Keterangan : Nilai rata-rata perlakuan yang tidak diberi notasi huruf tidak berpengaruh
nyata menurut uji Jarak Berganda Duncan pada taraf nyata 5 %.
Unsur hara makro yaitu N, P, dan K merupakan unsur yang digunakan untuk
pertumbuhan maupun perkembangan tanamann, sehingga serapan ketiga hara makro
tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman.
Serapan hara oleh tanaman sangat dipengaruhi oleh ketersediaan hara dalam
tanah. Hal tersebut dibuktikan dengan data hasil penelitian yang terdapat pada Tabel. 1
yang menunjukkan bahwa serapan hara meningkat seiring dengan penambahan dosis
pupuk hara makro majemuk. Hal tersebut terjadi karena semakin tinggi dosis pupuk
yang diberikan maka akan berbanding lurus dengan ketersediaan hara dalam tanah serta
jumlah hara yang diserap tanaman. Tisdale et al (1990) menyebutkan bahwa,
ketersediaan N dalam tanah akan berpengaruh terhadap serapan N oleh tanaman. Selain
itu (Winarso, 2005), menyebutkan bahwa serapan P dan K tanaman dipengaruhi oleh
ketersediaan hara tersebut dalam tanah dan faktor pendukung lainnya seperti pH dan
kondisi air, sehingga semakin banyak P dan K tersedia dalam tanah maka semakin
banyak pula yang diserap oleh tanaman.
Hasil Jagung Manis
Hasil analisis sidik ragam terhadap hasil jagung manis menunjukkan bahwa
aplikasi hara makro berpengaruh nyata terhadap hasil jagung manis. Pada Tabel 2
menunjukkan bahwa ½ dan ¾ dosis rekomendasi hara makro mampu menekan
penggunaan pupuk NPK hingga 25% dosis rekomendasi, dengan efisiensi pupuk hingga
75%.
Tingkat efisiensi pemupukan NPK yang lebih baik terdapat pada perlakuan
kombinasi ¾ dosis rekomendasi NPK dan ½ dosis rekomendasi hara makro majemuk
yang menghasilkan jagung manis sebanyak 16,5 ton ha-1 dengan peningkatan sebesar
15,93% dibandingkan dengan perlakuan NPK standar seperti yang tertera pada Tabel 2.
Peningkatan hasil berbanding lurus dengan peningkatan dosis pupuk pada setiap
perlakuan. Hal tersebut diduga karena unsur hara yang tersedia di dalam tanah yang
diserap oleh tanaman mempengaruhi pertumbuhan jagung. Menurut Rosmarkam dan
Yuwono (2013), menyebutkan bahwa K adalah unsur yang diperlukan oleh tanaman
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serealia pada saat pengisisan bulir atau biji, sedangkan P berperan penting dalam
pembentukan bunga, buah dan biji.
Tabel 2 . Pengaruh Aplikasi Hara Makro terhadap Hasil Jagung Manis
Bobot Tongkol Per Bobot Tongkol Per Bobot Tongkol Per
Perlakuan
Polibag (g)
Hektar (Kg)
Hektar (Ton)
A = Kontrol
147,33 a
6.188
6,188
B = NPK standar
339,00 d
14.238
14,238
C = ¼ dosis pupuk
hara makro majemuk
(HMM)
D = ½ dosis HMM
E = ¾ dosis HMM
F = 1 dosis HMM
G = 1 ¼ dosis HMM
H = 1 ½ dosis HMM
I = ½ dosis HMM + ¾

159,00 a
216,00 b
268,00 c
274,67 c
319,00 d
330,00 d

6.678
9.072
11.256
11.536
13.398
13.860

6,678
9,072
11,256
11,536
13,398
13,86

NPK
393,00 e
16.506
16,506
J = ¾ dosis HMM + ¾
NPK
407,33 e
17.108
17,108
Keterangan : Nilai rata-rata perlakuan yang ditandai dengan huruf yang sama tidak
berbeda nyata menurut uji Jarak Berganda Duncan pada taraf nyata 5 %.
Berdasarkan deskripsi jagung manis varietas hibrida Bonanza, kapasitas hasil
produksi jagung manis hibrida Bonanza dengan pemupukan NPK berimbang sesuai
dosis rekomendasi berkisar antara 12-16 ton ha-1, sehingga jumlah pada setiap perlakuan
sudah memenuhi kapasitas hasil yang optimal. Pemupukan berimbang bertujuan untuk
mencapai unsur hara essensial seimbang sesuai kebutuhan tanaman agar tanaman dapat
tumbuh optimal, hasil produksi dan mutu meningkat, efisiensi dalam pemupukan,
kesuburan tanah terjaga serta menghindari pencemaran lingkungan (Departemen
Pertanian, 2010).
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Aplikasi hara makro berpengaruh nyata terhadap serapan hara dan hasil jagung
manis.
2. Kombinasi ½ dosis pupuk NPK dan ¾ dosis hara makro majemuk mampu menekan
penggunaan pupuk NPK hingga 25% serta meningkatkan hasil jagung manis hingga
15,93% dibandingkan dengan dosis rekomendasi NPK.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistika. 2014. Impor Ekspor Produk Pertanian Menurut Komoditi.
Tersedia pada http://www.bps.go.id/all (Diakses pada 10 November 2015)
Badan Pusat Statistika. 2016. Produktivitas dan Produksi Jagung Menurut Provinsi
2010-2014.
Tersedia
pada
http://www.pertanian.go.id/Data5tahun/
33ProdtvJagung.pdf (Diakses pada 17 April 2016)
Departemen Pertanian. 2010. Pemupukan Berimbang Spesifik Lokasi pada Tanaman
Jagung. Tersedia pada http://deptan.go.id/ (Diakses pada 11 Maret 2016).

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

365

Rosmarkam, A. dan N.W. Yuwono. 2013. Ilmu Kesuburan Tanah. Yogyakarta :
Kanisius.
Tisdale, Samuel L., Werner L. Nelson, James D. Beaton. 1990. Soil Fertility and
Fertilizer. New York : Macmilan Publishing Company.
Winarso. 2005. Pengertian dan Sifat Kimia Tanah. Yogyakarta: Universitas Gadjah
Mada.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

366
PENDUGAAN TINGKAT PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN DENGAN
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat produktivitas lahan pertanian secara
parametrik indeks storie. Penelitian telah dilaksanakan pada Maret–Mei 2014 di
Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun. Penelitian ini menggunakan metode survey
bebas sistematik dengan pendekatan satuan peta lahan. Pengambilan contoh tanah
terganggu melalui komposit 5 (lima) titik sebagai pewakil masing-masing satuan lahan.
Analisis data dilakukan secara deskriptif. Penilaian produktivitas lahan melalui indeks
storie dilakukan berdasarkan parameter tekstur, kemiringan lereng dan faktor dinamis
tanah yang terdiri atas: erosi, pH serta daya hantar listrik tanah. Penilaian hanya dilakukan
terhadap lapisan atas tanah. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat produktivitas lahan
pertanian di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun dapat diklasifikasikan menjadi:
kualitas sangat baik, sedang, miskin dan sangat miskin. Luas pertanian lahan kering yang
dinilai produktif di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun yaitu 22.059,40 Ha atau
92,63 % dan seluas 1.754 Ha atau 7,37 % dinilai sebagai lahan pertanian yang kurang
produktif.
------------------------------------Kata kunci: faktor dinamis, indeks storie, pertanian lahan kering, produktivitas lahan.
ABSTRACT
The aimed of this research was to find out the level of agricultural land productivity with
storie index method. The research was conducted from March until May 2014 at Raya
Simalungun Subdistrict. This research used systematic independent survey method, soil
sampling used composite technique with 5 spot. Data analyzed by descriptive method.
Land productivity determined based on several factors such as texture, slope, and
dynamic factor that consist of erosion, pH, electric conductivity of upper soil layer. Based
on result of research, the level of agriculture land productivity in Raya Simalungun
Subdistrict determined in excellent, moderate, poor and very poor quality. Area of
productive dry land agriculture in Raya Simalungun Subdistrict was 22.059,40 Ha or
92,63 % and the less productive land area was 1.754 Ha or 7,37 % of area dry land
agriculture.
----------------------------Keywords: dry agricultural land, dynamics factor, land productivity, storie index.

LATAR BELAKANG
Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup
pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi, tanah, hidrologi, dan bahkan
keadaan vegetasi alami (natural vegetation), semua itu secara potensial akan
berpengaruh terhadap penggunaan lahan (FAO, 1975 dalam Arsyad, 2006). Foth (1990)
mendefinisikan lahan dalam pengertian lebih luas, dimana lahan termasuk yang telah
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dipengaruhi oleh berbagai aktivitas flora, fauna dan manusia baik di masa lalu maupun
saat sekarang.
Penggunaan lahan yang optimal khususnya sebagai usaha pertanian memerlukan
keterkaitan dengan karakteristik dan kualitas lahannya, hal tersebut disebabkan adanya
keterbatasan dalam penggunaan lahan sesuai dengan karakteristik dan kualitas lahannya.
Oleh karena itu, penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian perlu diketahui terlebih
dahulu kualitas lahan tersebut sehingga kesesuaian lahan dapat terpenuh.
Kecamatan Raya merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Simalungun,
Sumatera Utara dengan luas 33.564,16 Ha. Kecamatan Raya merupakan daerah
pertanian dengan luas lahan pertaniannya 24.883,40 Ha yang terdiri atas pertanian
sawah 1.070 Ha (3,19 %) dan non sawah 23.813,40 Ha (70,95 %). Kecamatan Raya
merupakan areal pertanian yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan
dijadikan sebagai daerah penyuplai kebutuhan pangan.
Perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun ke Pematang Raya yang
merupakan salah satu desa di Kecamatan Raya pada tahun 2008 mengakibatkan
peningkatan jumlah penduduk yang pesat. Hal ini diikuti oleh peningkatan kebutuhan
akan lahan. Peningkatan jumlah penduduk dan semakin berkembangnya usaha non
pertanian menyebabkan adanya tekanan terhadap keberadaan lahan pertanian khususnya
pertanian lahan kering di wilayah tersebut.
Seiring dengan kebutuhan lahan, kebutuhan akan pangan juga semakin
meningkat. Ketersediaan lahan yang makin terbatas menjadi pemicu berbagai alih
fungsi lahan termasuk perambahan hutan. Perubahan fungsi hutan menjadi tegalan,
ladang dan perkebunan tanpa memperhatikan kaidah konservasi. Hal tersebut akan
berdampak terhadap penurunan daya dukung lingkungan terhadap pertanian
berkelanjutan.
Sistem usaha tani pada lahan kering yang dilakukan tanpa upaya konservasi dapat
mengakibatkan sistem pertanian tidak berkelanjutan. Sebagian besar petani belum
mempunyai kesadaran akan pentingnya kelestarian dan perlindungan terhadap lahan
untuk pertanian yang berkelanjutan. Berbagai tindakan yang dilakukan para petani dan
pengelola lahan lainnya, pada prinsipnya dapat mempengaruhi tingkat produktivitas
lahan.
Produktivitas lahan pertanian sangat mempengaruhi perekonomian suatu daerah.
Tingkat produktivitas lahan pertanian adalah sebagai dasar dalam mengambil keputusan
untuk konservasi kualitas lahan. Kecamatan Raya sebagai kecamatan yang baru
dibentuk mempunyai banyak keterbatasan data baik data tabular maupun data spasial
mengenai kualitas lahan. Oleh karena itu, penyediaan data kualitas lahan sangat
diperlukan untuk mengetahui sistem manajemen yang baik sehingga pengolahan lahan
produktif.
BAHAN DAN METODA
Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2014. Pengambilan data
lapangan dilakukan di Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Analisis laboratorium
dilaksanakan di laboratorium fisika tanah, dan laboratorium kesuburan tanah dan nutrisi
tanaman, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian
Universitas Padjadjaran.
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan meliputi peta dasar dan peta tematik, yaitu: peta struktur
ruang, peta penggunaan lahan, peta kemiringan lereng, dan peta tanah. Seluruh peta

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

368
dalam bentuk digital (.shp) dengan skala peta 1: 50.000. Peta struktur ruang diperoleh
dari BAPPEDA Kabupaten Simalungun, sementara peta-peta lainnya diperoleh dari
Badan Informasi Geospasial (BIG). Bahan lainnya meliputi bahan kimia yang
digunakan untuk analisis sifat tanah di laboratorium.
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peralatan kerja lapangan,
laboratorium dan studio. Peralatan kerja yang digunakan dilapangan diantaranya: bor
tanah, meteran, klinometer, Global Positioning System (GPS), cangkul, kamera, pisau,
dan alat tulis. Peralatan laboratorium meliputi: timbangan analitik, oven, dan alat-alat
gelas. Peralatan studio terdiri atas perangkat keras (hardware) yang dilengkapi dengan
perangkat lunak (software) Arc.GIS 9.3 dan microsoft office.
Metodologi
Tahap pertama kegiatan penelitian adalah melakukan persiapan yang meliputi:
studi literatur, penyusunan peta kerja termasuk penentuan titik sample. Peta kerja
merupakan hasil overlay peta kemiringan lereng, peta tanah, dan peta pengunaan lahan
yang dilakukan dengan bantuan software ArcGIS. Penentuan lokasi sampling dilakukan
berdasarkan sebaran satuan lahan dan komplesitas lahan, setiap satu satuan lahan
diwakili oleh satu titik contoh.
Kegiatan survey utama dilakukan untuk mengamati kondisi di lapangan dan
pengambilan contoh tanah. Pengamatan lapangan dilakukan dengan mengamati
parameter-parameter yang meliputi: kemiringan lereng, drainase, erosi aktual, jenis
penggunaan lahan, dan vegetasi. Contoh tanah yang diambil adalah contoh tanah
terganggu. Pengambilan contoh tanah dilakukan dengan boring sampai kedalaman 60
cm. Parameter yang dianalisis di laboratorium meliputi: tekstur, pH, dan kondiktivitas
listrik (DHL). Tekstur dianalisis dengan metode pipet, sedangkan pH dan DHL
dianalisis melalui metode potensiometri.
Analisis data dilakukan dengan pemberian nilai bobot, perhitungan persentase
nilai bobot dan pengkelasan tingkat produktivitas lahan. Nilai bobot ditentukan
berdasarkan indeks storie yang telah dimodifikasi oleh O’geen et. al. (2008). Penentuan
nilai bobot kemiringan lereng dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Klasifikasi dan Nilai Bobot Kemiringan Lereng Lahan
Kelas Lereng
Simbol Kelas
Nilai Bobot (%)
0–3%
KL1
100
4–8%
KL2
95
9 – 15 %
KL3
90
16 – 30 %
KL4
85
30 – 45 %
KL5
70
> 45%
KL6
50
Sumber: O’geen et al (2008)

Pemberian nilai bobot drainase berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap
produktivitas lahan dapat dilihat pada Tabel 2.
Pemberian nilai bobot pH berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap produktivitas
lahan dapat dilihat pada Tabel 3.
Penentuan nilai bobot tekstur berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap
produktivitas lahan dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 2 Klasifikasi dan Nilai Bobot Drainase Tanah
Kelas Drainase
Simbol Kelas
Baik
SKD1
Agak baik
SKD2
Cepat dan agak cepat
SKD3
Agak terhambat
SKD4
Terhambat dan sangat terhambat
SKD5

Nilai Bobot (%)
100
90
85
70
50

Sumber: O’geen et al (2008)

Tabel 3 Klasifikasi dan Nilai Bobot pH Tanah
Kelas pH
Simbol Kelas
5,5 - 8,5
SKH1
5 - 5,4; 8,6 – 9
SKH2
4,5 – 4,9; 9,1 – 9,5
SKH3
3,6 – 4,4; 9,6 – 9,9
SKH4
< 3,5; > 10
SKH4

Nilai Bobot
100 %
75 %
50 %
25 %
0

Sumber: O’geen et al (2008)

Tabel 5 Klasifikasi dan Nilai Bobot Tekstur Tanah
Tekstur
Simbol Kelas
Lempung berpasir sangat halus, Lempung berpasir
KT1
halus, lempung, debu, lempung berdebu
Liat berpasir sangat halus, lem-pung berpasir, lempung
liat berpasir, lempung berliat, ber-kapur lempung liat
KT2
berdebu
Lempung berpasir kasar, liat berpasir halus, tidak
KT3
berkapur lempung liat berdebu, lempung berliat
Liat berpasir, pasir sangat halus
KT4
Pasir halus, liat berpasir kasar, liat berpasir
KT5
Pasir, liat berdebu
KT6
Liat
KT7
Pasir kasar
KT8

Nilai Bobot
100 %
95 %
90 %
80 %
65 %
60 %
50 %
30 %

Sumber: O’geen et al (2008)

Tingkat erosi pada suatu lahan sangat diperhitungkan dalam pendugaan tingkat
produktivitas lahan, nilai bobot kelas erosi dapat dilihat pada Tabel 6. Perhitungan
besarnya erosi dlakukan melalui pendekatan Universal Soil Loss Equation (USLE).
Tabel 6 Klasifikasi dan Nilai Bobot Tingkat Erosi
Tingkat Erosi
Simbol Kelas
Nilai Bobot
Sangat ringan
SKE1
100 %
Ringan
SKE2
80 %
Sedang
SKE3
60 %
Berat
SKT4
40 %
Sangat berat
SKE5
20 %
Sumber: O’geen et al (2008)

Perhitungan persentase nilai bobot dilakukan dengan sistem perkalian berbagai
faktor yaitu: faktor tekstur, faktor kemiringan lereng dan faktor sifat dinamis. Persentase
faktor dinamis (KS) dihasilkan dari perkalian subfaktor kimia dan kesuburan (Xcf)
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dengan subfaktor kondisi hidrologi dan fisika (Xhp). Sub-faktor kimia dan kesuburan
(Xcf) diperoleh dengan merata-ratakan jumlah bobot pH dan DHL (persamaan 1).
Xcf =

SKH + SKC
2

……………………… (1)

Subfaktor hidrologi dan fisika (Xhp) meliputi drainase dan kelas erosi. Nilai Xhp
diperoleh dari rata-rata jumlah nilai bobot drainase dan kelas erosi (Persamaan 2).
Xhp =

SKE + SKD
2

……………………… (2)

Persentase faktor dinamis (KS) diperoleh dari hasil perkalian Xcf dan Xhp (Persamaan 3).
KS = Xcf x Xhp ……………..…….…. (3)
Perhitungan Storie Indeks Rating (SIR) diperoleh dari persamaan (4) yaitu hasil
perkalian nilai bobot faktor tekstur (KT), faktor lereng (KL), dan faktor dinamis (KS)
(Storie, 1944 dalam Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007).
SIR = KT x KL x KS ………….…... (4)
Nilai akhir perhitungan (SIR) digunakan untuk memperoleh pendugaan kelas
produktivitas lahan. Tingkat produktivitas lahan dikelompokkan menjadi 6 kelas (Tabel
7). Hasil akhir penelitian ini berupa peta sebaran tingkat produktivitas lahan pertanian di
Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun. Peta disajikan pada skala 1: 100.000. Selain
peta, hasil penelitian juga disajikan dalam laporan yang berisi pembahasan mengenai
perbedaan tingkat produktivitas lahan pertanian di lokasi penelitian.
Tabel 7 Klasifikasi Tingkat Produktivitas Lahan
Kelas Kualitas Lahan
Keterangan
1.
Baik Sekali Tanah-tanah yang mempu-nyai nilai 80-100% dan cocok untuk
penggunaan yang luas, meliputi alfalfa, buah-buahan dan field
crops.
2.
Baik
Tanah-tanah yang mempu-nyai nilai 60-79 %, cocok un-tuk
sebagian besar tanaman. Hasil umumnya baik hingga baik sekali.
3.

4.

5.

6.

Sedang

Tanah-tanah yang mempu-nyai nilai 40-59 %, umumnya
mempunyai kualitas sedang, dengan kisaran penggunaan atau
kesesuaian lebih sempit daripada kelas 1 dan kelas 2. Tanah
dalam kelas ini mung-kin dapat memberikan hasil yang baik
untuk tanaman tertentu.
Miskin
Tanah-tanah yang mempu-nyai nilai 20-39% dan mem-punyai
kemungkinan peng-gunaan untuk pertanian yang terbatas.
Sebagai contoh: ta-nah yang termasuk kelas ini mungkin baik
untuk padi te-tapi kurang baik untuk peng-gunaan lainnya.
Sangat miskin Tanah yang mempunyai nilai 10-19% dengan kemungkinan
penggunaan yang sangat terbatas kecuali untuk padang rumput,
karena kondisi-kondisi yang membatasi, seperti kedangkalan
tanah.
Bukan untuk
pertanian

Tanah yang mempunyai nilai kurang dari 10 %. Sebagai contoh
tanah pasang surut; tanah dengan kadar basa-basa tinggi; dan
tanah dengan lereng yang curam.

Sumber: Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Umum Daerah Penelitian
Kecamatan Raya merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Simalungun
Sumatera Utara. Kecamatan Raya terletak pada 02052’–03030’ LU dan 98045’–98057’
BT, dengan ketinggian tempat 251-1.400 meter di atas permukaan laut. Secara
administratif Kecamatan Raya berbatasan dengan Kecamatan Raya Kahean dan
Kecamatan Silou Kahean (utara), Kecamatan Dolog Pardameian (selatan), Kecamatan
Panombeian Pane (timur) dan Kecamatan Purba dan Kecamatan Dolok Silou (barat).
Topografi lahan pertanian Kecamatan Raya didominasi oleh datar sampai
berombak (kemiringan lereng < 15%) seluas 22.453,05 Ha (66,89%). Penggunaan lahan
di Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun didominasi oleh penggunaan lahan untuk
pertanian lahan kering. Luas pertanian lahan kering di Kecamatan Raya yaitu 21.820,71
Ha atau 65,01 % dari total luas wilayah. Berdasarkan peta tanah, di daerah penelitian
terdapat 5 (lima) sub group tanah, yaitu: Tropaquepts, Hydrandepts, Tropudults,
Haplorthox dan Dystrandepts. Jenis tanah yang paling dominan adalah Tropudults
dengan total luas 9.301,42 Ha (28,03%).
Karakteristik Tanah dan Nilai Bobot
Analisis terhadap karakteristik tanah dilakukan terhadap 21 satuan lahan pewakil.
Karakteristik masing-masing satuan lahan beserta hasil pembobotannya dapat dilihat
pada Tabel 8.
Tabel 8 Karakteristik Satuan Lahan di Lokasi Penelitian dan Penilaian Bobot (%)
Berdasarkan Indeks Storie (modifikasi O’geen et. al., 2008)
Tekstur

Kemiringan
Drainase
Erosi
Bobot Slope Bobot
Bobot
Bobot
Kelas
Kelas
Kelas*)
(%) (%) (%)
(%)
(%)
A Lempung berliat 95
12
90
Baik
100
R
80
B Lempung berliat 95
3
100
Baik
100
SR
100
C
Liat
50
6
95
Baik
100
R
80
D Lempung berliat 95
13
90 Agak baik 90
R
80
E
Lempung
100
21
85 Agak baik 90
S
60
Lempung
F
95
33
70 Agak baik 90
SB
20
berpasir
G Lempung berliat 95
47
50
Baik
100
S
60
H Lempung berliat 95
14
90
Baik
100
S
60
I
Liat berdebu
60
21
85 Agak baik 90
SB
20
J Lempung berliat 95
28
85 Agak baik 90
S
60
K
Liat
50
42
70
Baik
100
B
40
L
Lempung
100
14
90 Agak baik 90
B
40
M Lempung berliat 95
21
85
Baik
100
S
60
N Lempung berliat 95
31
70
Baik
100
SB
20
O
Lempung
100
46
50 Agak baik 90
SB
20
Lempug
P
95
9
90
Baik
100
S
60
berpasir
Q Lempung berliat 95
22
85 Agak baik 90
SB
20
Lempung
R
95
9
90
Baik
100
R
68
berpasir
Lempung
S
100
16
85
Baik
100
B
40
berdebu
T
Lempung liat
29
85 Agak baik 90
B
40
berdebu
90
U
Liat berdebu
60
42
70 Agak baik 90
S
60

Unit

*) Keterangan

pH H2O
Bobot
Nilai
(%)
4,8 50
5,2 75
6,7 100
4,5 50
4,4 25

DHL (dS/m)
Bobot
Nilai
(%)
0,72 100
1,10 99
1,75 99
8,49 60
0,61 100

4,4

25

2,65

98

4,6
4,8
5,1
5,0
4,6
4,9
5,0
5,7
4,6

50
50
75
75
50
50
75
100
50

1,18
0,90
1,28
1,57
0,89
1,21
0,75
1,89
0,68

99
100
99
99
100
99
100
99
100

4,7

50

1,21

99

4,8

50

0,35

100

4,8

50

5,02

60

6,3

100

0,45

100

4,5

50

0,34

100

4,8

50

0,56

100

Kelas Erosi; SR= Sangat Rendah; R= Rendah; S= Sedang; B= Berat; dan SB=Sangat Berat

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

372

Penilaian Tingkat Produktivitas Lahan
Hasil penilaian terhadap tingkat produktivitas yang dihitung berdasarkan
persamaan-persamaan Storie Indeks Rating (SIR) dapat dilihat pada Tabel 9. Kualitas
lahan pertanian di Kecamatan Raya berada pada kualitas sangat baik (1), baik (2),
sedang (3), miskin (4) dan sangat miskin (5).
Tabel 9 Hasil Penilaian Tingkat Produktivitas Lahan di Lokasi Penelitian
Unit Lahan
KT
KL
KS
SIR (%)
Kelas Produktivitas
A
0,95
0,90
0,68
58,14
3
B
0,95
1,00
0,87
82,65
1
C
0,50
0,95
0,90
42,75
3
D
0,95
0,90
0,47
40,19
3
E
1,00
0,85
0,47
39,95
3
F
0,95
0,70
0,34
22,61
4
G
0,95
0,50
0,60
28,50
4
H
0,95
0,90
0,60
51,30
3
I
0,6
0,85
0,48
24,48
4
J
0,95
0,85
0,65
52,49
3
K
0,5
0,70
0,53
18,55
5
L
1,00
0,90
0,48
43,20
3
M
0,95
0,85
0,70
56,53
3
N
0,95
0,70
0,60
39,90
3
O
1,00
0,50
0,41
20,50
4
P
0,95
0,90
0,60
51,30
3
Q
0,95
0,85
0,41
33,11
4
R
0,95
0,90
0,50
42,75
3
S
1,00
0,85
0,70
59,50
3
T
0,90
0,85
0,49
37,49
4
U
0,60
0,70
0,56
23,52
4
Kualitas lahan pertanian yang sangat baik hanya terdapat pada 1 unit lahan yaitu
pada unit lahan B (perkebunan; Haplorthox; 2-15%) dengan nilai SIR sebesar 82,65 %.
Berdasarkan hasil survey lapangan, unit lahan B sebagian merupakan perkebunan
dengan vegetasi utama tanaman kopi arabika (Coffee 372rabica L.) yang dibudidayakan
secara monokultur. Kopi arabika yang ditanam di wilayah ini dikenal dengan kopi
Simalungun.
Lahan pertanian Kecamatan Raya yang mempunyai kualitas yang paling buruk
terdapat pada unit lahan K dengan nilai SIR 18,55 %. Lahan ini berada pada kelas 5
(sangat miskin). Berdasarkan karakteristik satuan lahannya, unit lahan K (pertanian
lahan kering, Haplorthox, > 40%) secara alami dapat dikategorikan memiliki tingkat
kesuburan yang rendah. Faktor utama adalah sifat tanah yang termasuk Oxisol yang
merupakan tanah-tanah tua dengan mineral liat utama berupa oksida dan memiliki KTK
yang rendah (Hardjowigeno, 2010).
Tanah-tanah Oxisol dinilai mempunyai tingkat kesuburan yang rendah.
Rendahnya tingkat kesuburan tanah dapat dilihat dari nilai pH tanah tergolong masam
(4,6). Faktor lain yang mempengaruhi rendah-nya nilai produktivitas lahan pada unit
lahan K adalah kemiringan. Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan nilai kemiringan
lereng mencapai 42 % sehingga nilai bobot pada faktor kemiringan sangat kecil.
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Peta Sebaran Lahan Berdasarkan Produktivitas Lahan
Berdasarkan hasil penailaian produktivitas lahan pada masing-masing unit lahan,
produktivitas lahan kelas 3 (sedang) menyebar dengan luasan tertinggi dengan proporsi
luasan 88,65% dari total luas area penelitian (Tabel 10).
Tabel 10 Luasan Lahan Berdasarkan Kelas Produktivitas Lahan di Kecamatan Raya
Luasan
Kelas Lahan
Kualitas Lahan
Hektar
Persen (%)
1
Sangat baik
949,56
3,99
2
Baik
0
0
3
Sedang
21.109,85
88,65
4
Miskin
1.687,89
7,09
5
Sangat miskin
66,11
0,28
6
Bukan untuk pertanian
0
0
Jumlah
23.813,40
100,00
Sebaran lahan berdasarkan kelas lahan dan penilaian produktivitas lahan di Kecamatan
Raya Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Peta Sebaran Tingkat Produktivitas Lahan Pertanian Kecamatan Raya
Kabupaten Simalungun

KESIMPULAN DAN SARAN
Tingkat produktivitas pertanian lahan kering di Kecamatan Raya Kabupaten
Simalungun berada pada kualitas sangat baik, sedang, miskin dan sangat miskin.
Tingkat produktivitas pertanian lahan kering di Kecamatan Raya Kabupaten
Simalungun yang paling luas berada pada kelas 3 (kualitas tanah sedang) yaitu
21.109,85 Ha atau sebesar 88,65 % dari luas lahan pertanian lahan kering di Kecamatan
Raya. Luas pertanian lahan kering yang produktif di Kecamatan Raya Kabupaten
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Simalungun yaitu 22.059,40 Ha atau 92,63 % dan luas lahan kurang produktif yaitu
1.754 Ha atau 7,37 % dari total luas lahan pertanian kering.
Disarankan kepada pihak pemerintahan setempat, baik Dinas Pertanian maupun
BAPPEDA, pewilayahan komoditas unggulan pertanian lahan kering dilakukan pada
wilayah yang produktif. Diperlukan penelitian lebih lanjut dalam upaya penilaian jenis
komoditas yang akan dibudidayakan pada lahan-lahan produktif tersebut.
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TEKNOLOGI NEAR INFRARED UNTUK MENGUKUR SECARA CEPAT
KANDUNGAN KARBON TANAH
(NEAR INFRARED TECHNOLOGY FOR QUICK MEASUREMENT
OF SOIL CARBON)
Bambang Hari Kusumo*, Sukartono* dan Bustan*
* Dosen Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Univeritas mataram
No. HP : 087782657582, Email: bambanghk@gmail.com

ABSTRAK
Mengukur dan memetakan karbon tanah menggunakan metode konvensional (misalnya
metode Walkley dan Black) memerlukan biaya yang besar dan waktu yang relatif lama,
sehingga dibutuhkan metode lain yang lebih cepat dan murah, diantaranya dengan
menggunakan teknologi near infared. Teknologi ini tidak membutuhkan bahan kimia
dalam operasionalnya. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab pertanyaan apakah
teknologi near infrared dapat digunakan untuk mengukur dan memetakan kandungan
karbon di kawasan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Sampel tanah diambil dari
daerah penelitian kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisis;
sebagiannya dianalisis menggunakan metode Walkley dan Black dan sebagiannya lagi
discan menggunakan Near Infrared Spectrsocopy (NIRS). Hasil penelitian menunjukkan
teknologi near infrared (model Partial Least Square Regression - PLSR) dapat
digunakan untuk mengukur dan memetakan kandungan karbon tanah dengan keakuratan
menengah, dibandingkan dengan pengukuran dan peta dari hasil analisis laboratorium.
Peta karbon dari hasil penelitian ini bisa digunakan untuk tujuan pemupukan bahan
organik yang effisien sesuai dengan kandungan awalnya di dalam tanah.
Kata kunci: karbon, bahan organik, tanah, pengukuran, cara cepat, near infrared
ABSTRACT
Measuring and mapping soil carbon using conventional analysis (e.g. Walkley and
Black method) are high cost and time consuming, so it is needed faster and cheaper
method such as near infrared technology. This technique does not need chemicals on its
operational. The aim of this research is to answer the question of wthether near
infrared technology is able to use for measuring and mapping soil carbon content in
tropical soil of Kayangan North Lombok. Soil samples were collected from the study
area and transported to laboratory for further analysis; partly analysed using Walkley
and Black method and partly scanned using Near Infrared Spectroscopy. The results
show that near infrared technology (Partial Least Square Regression – PLSR model)
can be used to measure and map soil carbon with moderate accuracy, compared to the
conventional method. The carbon map, which in turn, can be used for efficient
application of organic fertilizer based on its original content in soil.
Keywords: Carbon, organic matter, soil, measurement, quick technique, near infrared.
LATAR BELAKANG
Bahan organik (BO) memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan
kesuburan dan kualitas tanah, sehingga keberadaannya dalam tanah sangat menentukan
kualitas fisik, kimia dan biologi tanah (Blume et al., 2016). Mengukur BO
menggunakan cara konvensional, misalnya metode Walkley & Black, membutuhkan
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biaya dan usaha yang tidak sedikit, selain membutuhkan proses dan waktu yang relatif
lama (Minasny et al., 2013). Sampel tanah harus dikumpulkan, dikeringkan, digiling,
diayak, kemudian dianalisis di laboratorium. Biaya yang dibutuhkan akan menjadi lebih
mahal lagi jika pengukuran BO ditujukan untuk memetakan BO dalam skala detail,
mengingat sampel tanah yang dibutuhkan akan semakin banyak (Cambou et al., 2016).
Hal ini menjadi salah satu penyebab langkanya peta BO di Inodnesia.
Akhir-akhir ini sudah ditemukan dan dikembangkan teknologi baru dalam
mengukur (memprediksi) BO dengan cara cepat dan murah (Stenberg et al., 2010).
Teknik ini tidak membutuhkan bahan kimia dalam proses operasionalnya, bisa
digunakan di laboratorium maupun di lapangan (Kusumo et al., 2008, 2009, 2010,
2011; Ben Dor et al., 1995). Teknik tersebut mengukur BO dari gelombang cahaya
yang dipantulkan oleh tanah (soil reflectance) yang penangkapnnya menggunakan
spectrometer yang dinamakan near infrared spectroscopy (NIRS) (Gobrecht et al.,
2016). Jika diaplikasikan di lapangan menggunakan NIRS yang portable (dapat
dipindahkan), teknik ini tidak membutuhkan proses persiapan sampel tanah seperti
pengeringan, penggilingan maupun pengayakan tanah.
Permasalahan yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah apakah teknologi
near infrared tersebut bisa akurat dalam mengukur BO pada tanah dengan bahan induk
dari abu vulkanik (volcanic dust) dan batu apung (pumice stone) yang berada di Daerah
Tropis, khususnya yang berada di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Barat.
Mengingat sampai sejauh ini belum ditemukan laporan yang memberitakan applikasi
dari teknologi near infrared tersebut untuk Kawasan Tropis Indonesia. Jika saja
teknologi tersebut bisa akurat mengukur BO pada jenis tanah di kawasan tersebut, maka
teknologi tersebut bisa digunakan untuk memetakan kadar BO pada kawasan yang akan
menjadi daerah pengembangan hortikultura tersebut, yang pada gilirannya dapat
digunakan untuk merekomendasikan dosis pupuk organik yang diperlukan, dan juga
bisa digunakan untuk memonitor perubahan BO tanah yang merupakan salah satu
indikasi perubahan kesuburan tanah. Pengukuran BO dalam penelitian ini didekati
dengan pengukuran total karbon (organik).
BAHAN DAN METODE
Untuk menjawab petanyaan tersebut, maka dikumpulkan sampel tanah (pada
kedalaman 0-10 cm) sebanyak 300 sampel yang tersebar pada daerah penelitian
(Gambar 1). Titik sampel koordinat dicatat, kemudian tanah dibawa ke laboratorium
untuk diproses (dikeringkan, digiling, diayak dengan mata saring 0.2 mm) kemudian
dianalisis kandungan bahan organiknya (metode Walkley dan Black) dan discan
menggunakan Near Infrared Spectrsocopy (ASD FieldSpec 3 V-NIR Spektrometer,
Analytical Spectral Devise, Boulder, CO, USA), untuk kemudian dibangun model
kalibrasi antara data NIR dan data laboratorium.
Data spectrum tanah kemudian diimpor ke perangkat lunak (ParLeS software;
Viscarra Rossel, 2008) untuk dilakukan pra-prosessing [antara lain: transformasi data ke
log (1/R), de-trending, penghalusan (smooting) menggunakan Savitzky-Golay filter,
transformasi data ke turunan pertama (first derivative) dan terakhir mean centering].
Untuk mengetahui pengelompokan sampel (berdasarkan tinggi rendahnya
kandungan BO) digunakan analisis multivariabel yaitu principal component analysis
(PCA) dengan perangkat lunak ParLeS (Viscarra Rossel, 2008). Berikutnya, model
kalibrasi antara data analysis laboratorium dan pantulan cahaya tanah (soil spectrum)
dibangun menggunakan Partial Least Square Regression (PLSR) model. Model
kalibrasi dapat diuji dengan cross-validasi. Kemampuan model PLSR untuk
memprediksi BO dinilai dengan menggunakan parameter statistik berikut: (i) RMSE
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(root mean square error) dari data BO hasil analisis laboratorium dan data BO
diprediksi oleh model kalibrasi, (ii) koefisien determinasi (R2) dari data BO
analisis laboratorium dan data BO yang diprediksi oleh model kalibrasi, dan (iii)
(rasio prediction to deviation). RPD dihitung dengan membagi standar deviasi
dengan root mean square error (SD/RMSE ). Model kalibrasi terbaik adalah
memiliki RPD dan R2 terbesar, dan RMSE terkecil.

yang
hasil
RPD
(SD)
yang

Gambar 1. Peta Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Spektrum Tanah
Bentuk spektrum tanah dengan kandungan karbon yang sangat rendah (< 1% C),
rendah (1-2% C) dan sedang (2-3% C) dapat dilihat pada Gambar 2. Tanah dengan
kandungan karbon yang sangat rendah memiliki warna yang lebih cerah yang
ditunjukkan oleh lebih tingginya pantulan cahaya tanah (soil reflectance) pada panjang
gelombang sekitar 750 nm, dibanding dengan tanah yang memiliki kandungan karbon
rendah dan sedang. Tanah dengan kandungan karbon sangat rendah memiliki sudut
yang lebih tajam disekitar panjang gelombang 750 nm (Dematte et al., 2004; Kusumo et
al., 2008).
Absorpsi yang nampak pada panjang gelombang sekitar 1400 dan 1900 nm
adalah akibat absorpsi gelombang near infrared oleh air yang terkandung dalam sampel
tanah. Air (ikatan O-H) merupakan penyerap terkuat (strongest absorber) cahaya near
infrared (Gambar 2). Absorpsi sekitar panjang gelombang 1400 nm adalah first
overtones dari ikatan O-H air, sementara absorpsi sekitar 1900 nm adalah kombinasi
absopsi ikatan H-O-H bend and O-H stretching (Clark, 1999). Sedangkan absorpsi yang
kuat pada panjang gelombang sekitar 2200 nm adalah kombinasi ikatan O-H bend dan
O-H stretch.
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Figure 2. Bentuk spectrum tanah dengan kandungan C sangat rendah, rendah dan
sedang.
Posisi Sample Tanah pada Score Plot
Posisi sampel tanah pada score plot dapat dilihat pada Gambar 3. Tampak bahwa
hasil dua dimensi score plot yang mengandung 70,5% variance dari spectrum tanah
tidak bisa membedakan secara tegas sampel yang memiliki kandungan karbon sangat
rendah (< 1%), rendah (1-2%) dan sedang (2-3%), walaupun ada kecenderungan sampel
yang lebih tinggi kandungan karbonnya menduduki posisi kuadrant yang lebih atas
(Gambar 3).
Score plot of PC-1 vs PC-2
0.00075

PC-2 (16.1% Variance)

0.00050

0.00025

0.00000

-0.00025

Group
Low
Very Low
Medium

-0.00050

-0.0010

-0.0005

0.0000

0.0005

0.0010

PC-1 (54.4% Variance)

Gambar 3. Posisi sampel pada dua dimensi score plot (70.5% variance dari data
spektrum tanah).
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Keakuratan Teknologi Near Infrared
Keakuratan teknologi near infrared dalam mengukur/memprediksi kandungan
karbon pada daerah penelitian dapat dilihat pada Table 1, dengan nilai R 2 = 0,76 dan
RPD = 2,01 antara data hasil analisis laboratorium dan hasil prediksi near infrared.
Menurut Chang et al. (2001) nilai tersebut dapat dikatakan memiliki keakuratan sedang.
Parameter keakuratan R2 antara 0.5 dan 0.8 juga RPD antara 1.4 dan 2.0 dikelompokkan
kedalam tingkat kesuksesan menengah (Chang et al., 2001). Sementara Malley et al.
(2003) mengelompokkan tingkat keakuratan menengah jika R2 0.7 – 0.8 dan RPD 1.75
– 2.25. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keakuratan teknologi near infrared
misalnya tingkat keakuratan analisis sampel di laboratorium, adanya outliers dalam
modeling, dan juga faktor-faktor lain seperti kandungan air, tingkat dekomposisi bahan
organik, clay dan non-clay minerals dalam tanah, oksida-oksida besi, karbonat dan
perbedaan ukuran partikel tanah.
Table 1. Keakuratan hasil pengukuran menggunakan teknologi near infrared
Properti tanah
C Total

R2cv
0.756

Paameter keakuratan prediksi
RMSECV
0.151

RPDcv
2.01

Gambar 4 menunjukkan hubungan antara hasil analisis C yang dilakukan di
laboratorium dengan yang diprediksi menggunakan teknologi near infrared. Data
dengan tingkat keakuratan menengah memberi indikasi bahwa teknologi tersebut punya
potensi digunakan sebagai cara cepat dalam mengukur dan memetakan karbon tanah.
Peneliti sebelumnya juga menemukan keakuratan yang tidak berbeda jauh dengan hasil
temuan tersebut (Kusumo et al., 2008), dengan menggunakan sampel tanah di Selandia
Baru. Tingkat keakuratan perlu diuji dengan mencoba menganalisis sampel tanah
menggunakan teknologi pengukuran C yang lain seperti teknik pembakaran kering
(LECO dan Elemental Analisis), mengingat teknik oksidasi basah (Walkley and Black)
bisa jadi belum optimal dalam mengoksidasi berbagai bentuk karbon dalam tanah.

Gambar 4. Hubungan antara data C tanah hasil analisis laboratorium dan hasil prediksi
teknologi near infrared.
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Peta Karbon Tanah
Peta kandungan karbon dalam tanah di daerah penelitian yang dihasilkan dari
analisis laboratorium dan dari teknologi near infrared dapat dilihat pada Gambar 5.
Terlihat kemiripan kedua peta tersebut. Ini menunjukkan bahwa teknologi near infrared
dapat digunakan untuk memetakan kandungan karbon tanah di daerah penelitian.
Terlihat kawasan yang memiliki kandungan C yang sangat rendah dengan warna yang
cerah kemudian meningkat menjadi warna yang lebih gelap sesuai dengan peningkatan
kandungan karbon. Dari pada mengeluarkan biaya besar memetakan karbon tanah
menggunakan cara konvensional, teknologi near infrared yang cepat dan murah dapat
dipertimbangkan dengan keakuratan yang masih dapat diterima (acceptable accuracy).

Map Karbon Tanah (Analsis Laboratorium)

Map Karbon Tanah (Near Infrared)

Gambar 5. Map yang dihasilkan dari analisis laboratorium (kiri), dan yang dihasilkan
menggunakan teknologi near infrared (kanan).

KESIMPULAN DAN SARAN
Near infrared teknologi dapat digunakan untuk mengukur dan memetakan
karbon pada tanah tropis di kawasan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Kemampuan
teknik tersebut memetakan dengan cepat kandungan karbon tanah dapat digunakan
untuk tujuan berikutnya yaitu sebagai dasar pemupukan yang effisien berdasarkan
spesifik lokasi (site specific fertilization) dinama kawasan yang sangat rendah
kandungan karbonnya diberikan jumlah pupuk organik yang lebih tinggi dibanding
dengan kawasan yang lebih tinggi kandungan bahan organiknya. Keakuratan teknologi
tersebut sebaiknya diuji lebih lanjut dengan reference data yang dihasilkan dari metode
analisis lain (teknik pembakaran kering seperti LECO atau Elemental Analisis).
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ISOLASI DAN SELEKSI BAKTERI PELARUT FOSFAT DARI TANAH SALIN
(ISOLATION AND SELECTION PHOSPHATE SOLUBIZING BACTERIA
ON THE SALINE SOIL)
Oleh :
Betty Natalie Fitriatin, Tualar Simarmata, Mieke Rochimi Setiawati, Pujawati Suryatmana,
Reginawanti Hindersah, Anne Nurbaity, Diyan Herdiyantoro
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ABSTRAK

Indonesia memiliki tanah salin yang luas namun memiliki kendala dalam pemanfaatan
di bidang pertanian. Salah satu upaya peningkatan produktivitas tanah salin yaitu
melalui pemanfaatan pupuk hayati. Pupuk hayati yang berasal dari mikroba tanah salin
akan lebih baik perngaruhnya dibandingkan dengan mikroba di luar tanah salin. Tujuan
penelitian ini yaitu mengisolasi dan menyeleksi bakteri pelarut fosfat (BPF) dari tanah
salin untuk mendapatkan isolat unggul dalam pelarutan P sebagai bahan pupuk hayati.
Sampel tanah salin diambil dari empat lokasi di Karawang yang lokasinya terpengaruh
oleh pasang surut air laut. Seleksi isolat BPF dilakukan pada media padat Pikovskaya
dengan indikator zona bening dan indek kelarutan P. Pengujian dilanjutkan pada media
Pikovskaya cair untuk melihat kapasitas pelarutan P dan analisis kandungan asam
organik. Hasil penelitian mendapatkan satu isolat BPF unggul dari tanah salin
Karawang yang dapat melarutkan P tertinggi pada medium Pikovskaya cair yang dapat
digunakan sebagai pupuk hayati pada kondisi tanah salin.
Kata kunci: bakteri pelarut P, salin, dan seleksi
ABSTRACT
Indonesia has saline soil but has obstacle in utilization in agriculture field. One effort to
increase the productivity of the saline soil through utilization of biofertilizers. Microbes
which isolated from saline soil is better thanwith microbes not saline soil. Aims this
reseach is isolating and selecting Phosphate Solubizing Bacteria on the saline soil to
get superior isolate in solubizing phosphate as a biofertilizers. Sample of saline soil was
taking from four locations in Karawang which affected by the tide. Selected isolates
carried on PSB Pikovskaya media with clear zone indicators and P solubility test by
liquid Pikovskaya media to review capacity solubizing P and analyze content of organic
acid. The results of research showed that get one isolate PSB superior from saline soil
Karawang which highest solubizing in liquid media Pikovskaya then can used in saline
solid condition.
Key words: Phosphate solubilizing bacteria, saline, selection

LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan negara kepulauan yang bentangan pantai yang luas.
Wilayah pesisir ini memiliki sumber daya alam yang berpotensi cukup besar untuk
dikembangkan sebagai daerah sentral budidaya pertanian tanaman padi. Namun, daerah
pesisir pantai atau sekitarnya memiliki kendala dalam mengembangkannya terutama
kandungan garam (NaCl) atau yang disebut salinitas yang tinggi menyebabkan tanaman,
termasuk padi, menjadi sulit beradaptasi.
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

384

Salinitas adalah keadaan dengan kadar konsentrasi garam yang lebih dari
ambang batas, sehingga menekan pertumbuhan tanaman. Penekanan ini lebih
disebabkan oleh konsentrasi total garam terlarut, bukan pengaruh garam tertentu.
Macam garam hanya berpengaruh kecil terhadap pertumbuhan tanaman.
Upaya pemulihan
dan peningkatan produktivitas lahan salin
secara
berkelanjutan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya hayati (bioresouces)
yaitu pupuk hayati (biofertilizers) dan agen biologis (biological agent) serta amelioran
organik. Pupuk hayati adalah inokulan berbahan aktif organisme hidup atau laten dalam
bentuk cair atau padat yang memiliki kemampuan untuk memobilisasi, memfasilitasi
dan meningkatkan ketersediaan hara tidak tersedia (N2, hara terikat dalam mineral atau
terikat dalam bentuk senyawa organik) menjadi bentuk tersedia melalui proses biologis.
Kelompok pupuk hayati yang sangat potensial antara lain meliputi: penambat N
(simbiotik dan nonsimbiotik), mikroba pelarut P, mikroba pelarut K, mikroba penghasil
fitohormon pemacu tumbuh tanaman (plant growth promoting rhizobacteria), mikroba
perombak bahan organik (decomposer) dan mikroba yang berperan sebagai agen hayati
(Rao, 1992 dan Panda, 2011).
Secara garis besar peranan pupuk hayati antara lain adalah 1) meningkatkan dan
memfasilitasi ketersediaan hara, (2) menghasilkan pupuk organik beragen hayati, (3)
mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan bahan energi berbahan fosil, (4)
memperbaiki kesehatan tanah dan meningkatkan produktivitas tanah maupun tanaman
(Panda, 2011).
Mikroba pelarut fosfat (MPF) merupakan kelompok mikroba tanah yang
mempunyai kemampuan mengekstraksi P dari ikatan yang dengan Al, Fe, Ca, dan Mg,
sehingga dapat melarutkan P yang asalnya tidak tersedia bagi tanaman menjadi tersedia
bagi tanaman. Hal ini terjadi karena mikroba tersebut mengeluarkan asam-asam organik
yang dapat membentuk kompleks stabil dengan kation-kation pengikat P di dalam
tanah(Whitelaw, 2000).
Kelompok mikroba pelarut fosfat ini mempunyai banyak keutamaan dalam
mempengaruhi peningkatan pertumbuhan tanaman, selain dapat melepaskan P yang
terfiksasi juga dapat memproduksi enzim fosfatase (Saparatka, 2003 ; Yadav dan
Tarafdar, 2003) serta dapat menghasilkan fitohormon (Fitriatin dan Simarmata. 2005 ;
Fitriatin et al. 2012). Enzim fosfatase yang dikeluarkan oleh mikroba tersebut dapat
memineralisasi P organik menjadi P anorganik. (Goerge, et.al. 2002 ; Saparatka, 2003,
Fitriatin, et.al. 2008 ). Hasil penelitian Vassileva et al. (2006) melaporkan bahwa MPF
dapat menghasilkan zat pengatur tumbuh, siderophore dan enzim litik untuk menekan
pertumbuhan patogen. Penelitian Walpola dan Yoon (2013) menunjukkan bahwa
bakteri pelarut fosfat (Pantoea agglomerans dan Burkholderia anthina) dapat
menghasilkan IAA, amonia, hydrogen cyanide (HCN), dan siderofor serta mampu
meningkatkan pertumbuhan dan serapan P tanaman serta ketahanan terhadap penyakit.
Besarnya manfaat bakteri pelarut fosfat (BPF) dalam meningkatkan status hara P
tanah dan hasil tanaman, maka dalam upaya meningkatan produktivtas lahan salin dan
hasil tanaman diperlukan isolat BPF unggul yang toleran dengan kondisi salin. Untuk
meperoleh isolat BPF unggul yang toleran terhadap kondisi salin diperlukan isolasi dan
seleksi BPF dari tanah salin yang diuji kapasitas pelarutan fosfat.
BAHAN DAN METODE
1.
Sumber Isolat BPF
Survey ke lahan salin pesawahan di sepanjang Pantai Utara Jawa Barat
(Kabupaten Karawang) dilakukan pada awal bulan September sampai Oktober 2015.
Survey di tanah salin ini dilakukan untuk kegiatan penjaringan isolat BPF yang
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

385

potensial digunakansebagai bahan pupuk hayati. Survey dilakukan dengan menyiapkan
peta Daerah Pantura Jawa Barat lapangan pada skala 1:1000 yang diperoleh dari Badan
Penelitian dan Pengembangan Geologi (Gambar 1).

Gambar 1. Lokasi Pengambilan Sampel di Sentra Tanaman Padi di Daerah
Pantura Jawa Barat (ditandai lingkaran merah)

Tanah sampel diambil dari lahan sawah yaitu Kabupaten Karawang. Tanah
sampel dianalisis pH dan EC. Alat yang digunakan untuk pengukuran EC: Conductivity
meter merek Hanna Instruments EC 214. Alat yang digunakan untuk pengukuran pH:
pH meter merek Kedida model CT-6022).
2. Isolasi dan Seleksi BPF dari Tanah Salin
Isolasi bakteri pelarut fosfat dilakukan menggunakan metode Total Plate Count
(TPC) dengan menggunakan media selektif yaitu Pikovskaya(komposisi media dalam 1
L adalah : 5 g Ca3(PO4)2, 10 g glukosa, 0.2 g NaCl, 0.2 g KCl, 0.0025 g MnSO4.H2O,
0.1 g MgSO47H2O, 0.0025 g FeSO4, 0.5 yeast extract). Setelah inkubasi (48-72 jam)
dengan suhu 28-30OC di dalam inkubator, potensi mikroorganisme untuk melarutkan
fosfat tidak tersedia secara kualitatif dapat dilihat dengan ada tidaknya zona bening
(halozone) di sekitar koloni mikroorganisme yang tumbuh pada media agar (Saraswati,
et al. 2007).Secara kualitatif, lebar zona bening, dapat dianggap sebagai tanda
kemampuan BPF melarutkan fosfat dalam media tumbuh. Semakin lebar zona bening,
maka semakin tinggi pula kemampuan BPF melarutkan fosfat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengambilan sampel tanah pada pesisir pantau utara Pulau Jawa yaitu
Karawang sampel tanah yang dianalisis pH dan EC Bakteri (hasil analisis pH berkisar
antara 7,48 – 8,17, dan nilai EC berkisar antara 0,40 – 5,37 mmhos/cm)seperti dapat
dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan hasil analisis tehadap pH menunjukkan rata-rata
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tanah sampel dari Karawang termasuk agak basa sampai basa. Sedangkan hasil analisis
terhadap salinitas (EC) menunjukkan bahwa tanah sampel yang termasuk salin yaitu
tanah K4 dan K5 dengan nilai EC berturut-turut 5,37 (mmhos/cm) dan 3,00
(mmhos/cm).
Tabel 1. Kandungan Salinitas dan pH pada Tanah Salin di Kabupaten Karawang,
No.
Kode sampel
EC (mmhos/cm)
1.
K1
1,12
2.
K2
1,06
3.
K3
0,82
4.
K4
5,37
5.
K5
3,00
6.
K6
0,86
7.
K7
0,40
8.
K8
1,66
9.
K9
1,21
10.
K10
0,79
Keterangan: K=Kabupaten Karawang

pH
7,57
7,59
7,48
7,98
7,48
7,55
7,52
8,17
7,44
7,27

Hasil isolasi BPF dari tanah salin di Karawang (dari 9 sampel tanah) dianalisis
satu isolat untuk setiap lokasi yang menghasilkan diameter zona bening paling
luas.Analisis terhadap asam organik yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 2. Asam
organic yang dianalis antara lain asam sitrat, verulat, kumarat, malat dan piruvat.
Berdasarkan hasil analisis terhadap asam organik yang dihasilkan BPF
menunjukkan bahwa asam sitrat yang dihasilkan oleh sembilan isolat berkisar antara
73,37 ppm sampai 137,94 ppm. Asam verulat yang dihasilkan berkisar antara 80,32101,02 ppm, asam kumarat (42,36-94,62 ppm), asam syringat (19,58-56,89 ppm), asam
malat (1,88-5,15 ppm) dan asam piruvat (0,56-1,93 ppm).

Tabel 2. Karakterisasi Produksi Asam Organik dari Isolat Bakteri Pelarut Fosfat asal
Tanah Salin Kabupaten Karawang
Hasil (ppm)
No.
Kode
ASAM-ASAM ORGANIK
sampel
Syringa
Sitrat
Verulat Kumarat
Malat Piruvat
t
1
K1
135,895 90,617
50,265 29,095 2,826
1,684
2
K2
73,371 99,561
52,192 25,473 2,885
1,248
3
K3
114,108 88,843
53,983 27,716 2,730
1,208
4
K4
129,859 81,316
42,356 19,578 1,875
0,556
5
128,064 101,013
1,556
K5
94,619 51,803 5,147
6
K6
119,873
96,36
76,543 56,889 3,007
1,309
7
K7
124,829 80,316
46,841 28,823 2,610
1,931
8
K8
66,332 52,325 3,002
1,361
137,939 81,381
9
K9
118,491 85,281 45,3684 25,981 4,030
1,402
10
K10
102,556 97,365
63,112 32,147 2,445
1,025
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Hasil analisis asam organik isolate BPF asal tanah Karawang menunjukkan
setiap isolate menghasilkan jumlah asam organic yang berbeda-beda. Hal ini sejalan
dengan hasil penelitian Whitelaw (2000) yang menyatakan bahwa setiap isolat mikroba
pelarut fosfat menghasilkan jenis dan jumlah asam organik yang berbeda-beda.Produksi
asam organik yang tinggi memungkinkan untuk dapat melarutkan P yang terfikasi lebih
besar pula.Hal ini dikarenakanperanannya dalam pelarutan P yang terfiksasi
dikarenakan adannya asam organik yang dihasilkan bakteri ini (Whitelaw, 2000).Oleh
karena itu berdasarkan hasil analisis terhadap asam organik isolat BPF menunjukkan
bahwa isolat K5 menghasilkan asam organic (verulat dan kumarat) yang lebih tinggi
dibanding isolat lainnya.
KESIMPULAN
Tanah sawah di daerah Pantura yang terimbas intrusi air laut mempunyai
salinitas yang beragam dari rendah sampai tinggi. Lokasi sampel tanah sawah yang
mempunyai salinitas tinggi di Kabupaten Karawang (K4), dengan kandungan kadar
garam sebesar 0,40mmhos/cm sampai dengan 5,37 mmhos/cm, dengan pHberkisar
antara 7,48 – 8,17.
Diperoleh isolat bakteri menguntungkan (Benefit Soil Microorganism) yang
berpotensi dijadikan konsorsium pupuk hayati asal tanah salin di daerah pantura yang
dapat dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan efek kadar garam yang
menurunkan asupan hara untuk tanaman padi di daerah pantura.Bakteri Pelarut Fosfat
(BPF) yang unggul diperoleh dari Kabupaten Karawang (K5) yang mengandung asamasam organik Verulat, Kumarat, dan Malat sebesar 101,013; 94,619; dan 5,147 ppm.
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ABSTRAK
Aktivitas penanaman tembakau di kabupaten Lombok Tengah khususnya di Kecamatan
Praya Timur, Kecamatan Janapria dan Kecamatan Kopang telah berjalan lebih dari sepuluh
tahun. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas tanah karena pemberian
pupuk kimia yang intensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indeks kualitas tanah
di sentra penanaman tembakau kabupaten Lombok tengah. Untuk menentukan indeks
kualitas tanah ini dilakukan melalui pengambilan contoh tanah di tiga zona agroekosistem
yang berbeda yang kemudian dilakukan analisis laboratorium sifat-sifat fisik dan kimia
tanah. Hasil yang diperoleh yaitu bahwa rata-rata nilai indeks kualitas tanah adalah pada
zona I (Kecamatan Praya Timur) Zona II (Kecamatan Janapria) dan zona III (Kecamatan
Kopang) masing-masing adalah 0,587, 0,577 dan 0,454. Kisaran nilai indeks ini
menunjukkan indeks kualitas tanah dalam kategori sedang yang berarti tingkat kesuburan
tanah sedang.
Kata kunci :, indeks, kualitas tanah, kerusakan tanah, tanaman tembakau.
ABSTRACT
Tobacco growing activity in Central Lombok, especially in the sub-District of East Praya,
Janapria, and Kopang, has been running since more than ten years. This situation will
affect degradation of soil quality due to intensive application of chemical fertilizers. This
study aims to determine soil quality index in the center of tobacco growing district of
central Lombok. Soil quality index was determined using soil samples, taken from three
different agro-ecosystem zones, then were analyzed in the soil laboratory for physical and
chemical soil properties. The result showed that the average value of land quality index
were 0.587, 0.577 and 0.454 in zone I, Zone II, and Zone III respectively. This indicates
that the values index is under medium category, which means the soil fertility in the region
is under medium level.
Keywords: index, soil quality, soil degradation, tobacco plants.

LATAR BELAKANG
Tanah mempunyai fungsi utama sebagai tempat tumbuh dan berproduksi
tanaman. Kemampuan tanah sebagai media tumbuh akan dapat optimal jika di dukung oleh
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kondisi fisika, kimia dan biologi tanah yang baik yang biasanya menunjukkan tingkat
kesuburan tanah. Tingkat kesuburan tanah yang tinggi menunjukkan kualitas tanah yang
tinggi pula. Kualitas tanah menunjukkan kemampuan tanah untuk menampilkan fungsifungsinya dalam penggunaan lahan atau ekosistem, untuk menopang produktivitas biologi,
mempertahankan kualitas lingkungan, dan meningkatkan kesehatan tanaman, binatang, dan
manusia (Soil Science Society of America, 1994 dalam Winarso, 2005). Penurunan
kemampuan tanah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya menunjukkan telah terganggunya
kualitas tanah yang mengakibatkan penurunan produktivitas tanah dan terjadinya kerusakan
tanah. Salah satu penyebab penurunan kualitas tanah adalah penggunaan tanah yang
dengan penggunaan pupuk kimia yang tinggi.
Kualitas tanah erat kaitannya dengam ketersediaan unsur hara esensial atau
disebut dengan parameter kesuburan tanah meliputi, pH, kadar C Organik, total unsur N,
kadar P, K dan kapasitar tukar kation (KTK) (Doran dan Parkin dalam Winarso, 2005).
Keberadaan parameter tersebut didalam tanah dan mampu mempertahankan kapasitas tanah
untuk berfungsi mendukung pertumbuhan tanaman yang sesuai kebutuhan tanaman (Karlen
dan Musbach, 1996). Indeks kualitas tanah ditentukan dengan mengumpulkan data
indikator terpilih atau Minimum Data Set (MDS). Penentuan indeks kualitas tanah
ditentukan dengan menjumlahkan skor dari parameter kualitas tanah.
Pada Tahun 2011 data intensifikasi budidaya tembakau menunjukkan bahwa
luasan areal tanam di wilayah sentra tembakau di Pulau Lombok adalah 20.000 Ha dan
perusahaan yang terlibat di areal sentra tembakau tersebut berjumlah 13 perusahaan (Dinas
Perkebunan NTB, 2012). Namun secara total luas areal tanam tembakau termasuk
pengembangannya di tingkat swadaya masyarakat di Pulau Lombok pada musim tanam
tahun 2011 diperkirakan tidak kurang dari 80.000 Ha, dan telah berkembang ke lahan-lahan
tadah hujan dengan struktur tanah berat dengan kandungan lempung > 35% (ordo tanah
Vertisol).
Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu sentra intensifikasi budidaya
tanaman tembakau mempunyai luas 4.333 Ha. Cakupan wilayah sentra tersebut meliputi
Kecamatan Kopang, Kecamatan Janapria dan Kecamatan Praya Timur dengan karakteristik
lahan seperti jenis tanah kemiringan dan ketinggian yang berbeda beda. Kegiatan
penanaman tembakau yang intensif dengan pemberian pupuk kimia yang tinggi akan
mengganggu kualitas tanah. Oleh karena itu tujuan penelitian in adalah untuk mengetahui
indeks kualitas tanah di lahan penanaman tembakau di tiga karakteristik lahan yang berbeda
di Kabupaten Lombok Tengah.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan contoh tanah secara komposit pada
kedalaman 0 – 25 cm dari areal tanaman tembakau di tiga kecamatan dengan karakteristik
lahan yang berbeda di Kabupaten Lombok Tengah. Kecamatan Praya Timur merupakan
lahan bagian bawah dengan topografi datar dengan jenis tanah Vertisol, Kecamatan Janapria
wilayah tengah dan topografi bergelombang sedang Kecamatan Kopang adalah wilayah atas
bertopografi datar dan jenis tanahnya Inceptisol.
Metode penelitian ini adalah survei dengan mengambil contoh tanah di lahan
tanaman tembakau dengan teknik Propulsive Random Sampling. Contoh tanah
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dikeringanginkan selama satu minggu kemudian ditumbuk dan diayak menggunakan ayakan
dengan diameter lubang 2 mm untuk keperluan analisis tanah.
Analisis tanah dilakukan di laboratorium Kimia Tanah Fakultas Pertanian UNRAM.
Analisis tanah diperlukan untuk mengetahui sifat-sifat fisika dan kimia tanah, yang meliputi
: Kadar lengas tanah dan Kadar lengas kapasitas lapangan dengan metode gravimetris,
Berat Volume (BV) tanah dengan metode ketukan, Berat Jenis (BJ) tanah dengan
picnometer, Tekstur tanah dengan metode pemipetan , Porositas tanah, di hitung dengan
rumus ŋ = ( 1 – BV/BJ ) x 100 %, Pengukuran pH H2O dan pH KCl dengan pH meter,
Fosfor tersedia tanah dengan metode Bray I, Kalium tersedia tanah dengan pengekstrak
0,1N NH OAc pada pH 7, Nitrogen total dengan metode Kjedhal (destruksi dan destilasi),
C- organik tanah dengan ekstraksi K2Cr2O7, Penentuan C/N ratio menggunakan
perbandingan C organik tanah dan N total.
Untuk menentukan indeks kualitas tanah dlakukan perhitungan berdasarkan kriteria
Mausbah and Seybold (1998), yang dapat
disesuaikan dengan kondisi lapangan
menggunakan analisis Minimum Data Set (MDS). Perubahan yang dilakukan pada beberapa
hal, yaitu:
1. Indikator kemantapan agregat diganti dengan persentase debu + lempung. Persentase
debu + lempung sangat menentukan kemantapan agregat yang dapat berperan pada
fungsi pengaturan kelengasan, peyaring dan penyangga tanah.
2. Indikator C total dapat diganti dengan C organik, dengan pertimbangan bahwa
pengukuran C organik lebih mudah dilakukan.
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Gambar1. Peta Lokasi Sampling Pemeriksaan Indeks Kualitas Tanah di Kab. Lombok Tengah

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini adalah didapatkan sifat-sifat tanah yaitu sifat fisika dan sifat
kimia dari parameter kesuburan tanah yang digunakan untuk menentukan indeks kualitas
tanah menurut perhitungan Mausbah dan Seybold (1998) dalam Partoyo (2005).
1. Sifat Fisika Tanah
Keadaan solum tanah di wilayah penelitian berkisar dari 78 cm hingga 150 cm,
tekstur bervariasi tergantung jenis tanah yakni dari lempung (loam), lempung liat berpasir
(sandy clay loam), lempung berdebu (silty loam), lempung liat berdebu (silty clay loam)
dan liat (clay). Untuk analisis sifat tanah digunakan contoh tanah sedalam 20 cm. Tekstur
tanah sedang (perbandingan pasir debu dan liat seimbang) di jumpai pada jenis tanah
Inceptisol sampai agak berat banyak terdapat pada tanah jenis Vertisol. Sedangkan tanah
dengan kandungan liat tinggi dan tipe mineral montmorrilonit terdapat pada kawasan lahan
tembakau di bagian Kecamatan Janapria, Praya Timur dan bagian selatan Pulau Lombok
dengan klasifikasi tanah vertisol (Typic Haplusterts).
Tabel 1. Data Sifat-Sifat Fisik Tanah Lapisan 20 cm di Lahan Tembakau

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa lahan di area tanaman tembakau mempunyai
Berat Volume (BV) berkisar dari 1,18 g.cm-3 sampai 1,23 g.cm-3. Permeabilitas atau
kecepatan meloloskan air menunjukkan kreteria cepat sampai dengan sangat lambat.
Permeabilitas yang cepat terdapat jenis tanah Inceptisol di Kecamatan Kopang yaitu di
lokasi Dasan Baru, Durian dan Bebuak. Sedangkan tingkat permeabilitas yang sangat
lambat terjadi pada jenis tanah Vertisol di lokasi Mujur, Loang Maka dan Ganti yang berada
di daerah Kecamatan Praya Timur. Ketebalan Solum tanah pada pertanaman tembakau
berkisar antara 0.79 1,5 m. Trend perubahan ketebalan solum memperlihatkan bahwa
solum tanah pada pertanaman tembakau di kawasan utara lebih dangkal, selanjutnya secara
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berangsur semakin dalam ke arah selatan seiring dengan menurunnya gradien lereng.
Solum terdangkal dijumpai pada tanah Ordo Inceptisol (<0.8m), berangsur- angsur semakin
dalam pada pada Vertisol (1.5 m). Hal ini sebagai akibat dari pengaruh topografi, di mana
terjadi penimbunan pada tempat yang lebih rendah yaitu bagian selatan dan menyebabkan
tanah lebih berkembang.
Permeabilitas tanah pada kedua jenis tanah bervariasi menurut jenis tanah. Tanah
Vertisol memiliki permebilitas sangat lambat (<0.125 cm/jam), sedangkan Inceptisol
memiliki permeabilitas tanah pada kisaran harkat sedang (2 – 6.2 cm/jam). Dengan
demikian pengatusan (drainage) pada lahan tembakau dengan jenis tanah Inceptisol
tidaklah menjadi faktor pembatas pertumbuhan tembakau. Penyiapan sistem pengatusan
(sistem) drainase lahan hanya diperlukan pada pertanaman tembakau yang menempati
lahan dengan jenis tanah Vertisol yang berada pada lahan-lahan yang datar.
2. Sebaran Spasial Hara dan Pengaruh Praktek Budidaya di LahanTembakau
Parameter kesuburan tanah yang menjadi prioritas pada penelitian ini antara lain:
status hara esensial seperti N, P, K serta beberapa unsur penunjang seperti Ca, Mg dan Na.
Sebaran spasial bahan organik tanah, reaksi tanah (pH), kapasitas tukar kation (KTK) juga
ditampilkan untuk setiap titik sampel yang diamati. Keseluruhan parameter disaji pada
Tabel.2.
Tabel 2. Sifat-sifat kimia tanah di lokasi penelitian pada kedalaman 20 cm.

1. Sebaran Nitrogen dan C-organik pada Pertanaman Tembakau
Nitrogen yang diukur pada penelitian ini adalah N-total tanah, sedangkan bahan
organik didekati melalui penetapan kadar C-organik. Kadar N-total dan C-organik terukur
pada sampel tanah diambil dari lapisan olah dengan ketebalan 0 – 20 cm. Sebaran spasial
kadar Nitrogen total tanah seirama dengan pola sebaran bahan organik tanah. Harkat
nitrogen tanah berada pada kisaran rendah (0.11 – 0.20%) pada lahan-lahan yang kadar Corganik tanahnya masih pada harkat sedang (2.01 – 3%). Sedangkan pada lahan-lahan
tembakau yang kadar bahan organiknya telah menurun ke harkat rendah sampai sangat
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rendah (<1.0%) diikuti pula dengan status nitrogen yang sangat rendah (<0.1%) (Tabel 2).
Variasi spasial hara nitrogen dan C-organik tanah berasosiasi pula dengan perbedaan jenis
tanah. Sebagian besar lahan tembakau pada tanah Vertisol berharkat sangat rendah untuk
nitrogen dan C-organik seperti di wilayah kecamatan Praya Timur bagian Desa Ganti dan
Kecamatan Janapria. Sedangkan Kecamatan Praya Timur desa Mujur dan Loang Maka dan
kecamatan Kopang berharkat rendah. Pada jenis tanah Inceptisol di kecamatan Kopang,
kadar nitrogen dan C organic berharkat sedang.
Secara umum dapat dikemukakan, bahwa rendahnya N-total tanah dan kandungan
C-organik pada lahan-lahan pertanaman tembakau di P. Lombok berkaitan pula dengan
sejarah pengusahaan lahan. Lahan-lahan yang penggunaannya sangat intensif dan tanpa
menghiraukan pasokan pupuk organik, baik yang bersumber dari ternak maupun sisa
tanaman pada umumnya mengalami pengurasan nitrogen dan bahan organik tanah.
Sebaliknya, kandungan C-organik dan N-total berharkat sedang umumnya ditemukan pada
lahan petani yang secara rutin mengembalikan sisa tanaman/pupuk organik ke lahan.
Namun jumlah petani yang melaksanakan pengembalian residu tanaman dan pupuk
kandang sangat terbatas. Alasan yang dapat dikemukakan adalah kecendrungan para petani
mengikuti pola tanam padi-padi dengan varietas yang rakus hara, tanpa pengembalian
residu tanaman. Pengolahan tanah yang terus menerus akan mempercepat dekomposisi
seresah dan oksidasi bahan organik, sehingga mengurangi kandungan bahan organik dan
kestabilan agregat tanah (Rovira and Greacen, 1957 cit. Nurmi, 2005).
2. Sebaran Spasial Fosfor dan pH tanah pada Pertanaman Tembakau
Fosfor yang diukur pada survey ini adalah P-tersedia yang ditetapkan dengan
pengekstrak Bray-1 untuk tanah-tanah bereaksi netral dan pengekstraksi Olsen untuk tanah
alkalis. Reaksi tanah (pH) ditetapkan dengan pelarut air (aquades) dengan perbandingan
(1:5). Kadar P-tersedia pada lahan pertanaman tembakau terukur pada sampel tanah yang
diambil dari lapisan olah dengan ketebalan 0 – 20 cm. Sebaran spasial P-tersedia tanah
bersifat sporadis. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan P untuk tanaman yang
terpenting adalah pH tanah (Hardjowigeno, 2003).
Harkat P-tersedia tanah berada pada kisaran sangat tinggi (>15 ppm) terdapat di
lokasi wilayah Kecamatan Kopang desa Bebuak dan Janapria. Sedangkan lokasi
penanaman tembakau yang lain mempunyai harkat rendah sampai sangat rendah. Variasi
penyebaran P-tersedia yang bersifat sporadis seperti ini lebih disebabkan oleh keragaman
praktik budidaya yang diterapkan di masing-masing lokasi. Tidak ada trend yang mengarah
pada pengaruh jenis tanah terhadap keragaman spasial P-tersedia pada pertanaman
tembakau. Pemberian pupuk pengandung fosfat, seperti TSP dan SP-36 dengan takaran
yang relatif tinggi dan frekwensi yang lebih sering untuk tanaman padi pada lahan-lahan
sawah irigasi teknis berpotensi meninggalkan residu fosfat yang masih dapat dimanfaatkan
oleh tanaman berikutnya. Namun secara umum dapat dikemukakan, bahwa secara kualitatif
tahana P-tersedia di sebagian besar lahan tembakau yang disurvei berada pada harkat
rendah sampai sangat rendah.
Reaksi tanah (pH-tanah) pada keseluruhan lokasi yang di survei tergolong netral
dengan kisaran pH 6,33 – 7,06. Tanah yang bereaksi agak alkalis terdapat di desa Mujur,
sedangkan tanah yang pHnya sedikit di bawah netral adalah di wilayah Janapria. Namun
kisaran pH tanah secara keseluruhan dapat dikatakan tidak menjadi faktor pembatas bagi
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pertumbuhan tembakau.
3. Sebaran Spasial Kalium pada Pertanaman Tembakau
Tahana K pada pertanaman tembakau di daerah survey secara umum pada semua
lokasi pengamatan berada pada kisaran harkat rendah (0.14 – 0.25 me/100 g). Ada tandatanda bahwa menyusutnya kalium berkaitan dengan proses pelindihan (tercuci). Hal ini
terungkap dari fakta lapangan, bahwa K-tanah terendah dijumpai pada tanah-tanah
bertekstur kasar yang masih dominan fraksi pasir dan merupakan tanah yang baru mulai
berkembang seperti yang terjadi pada Inceptisol kecamatan Kopang. Selain itu tanah
Inceptisol ini memiliki kapasitas tukar kation rendah (KTK<16 me/100 g). Hal inilah yang
menyebabkan ion K yang bersifat lincah (mobile) tidak bisa tertahan lama pada tapak
pertukaran dan rentan terhadap pencucian hara bersama dengan pergerakan air gravitasi.
Rendahnya tahana unsure hara K juga disebabkan dalam praktik budidaya tembakau, petani
jarang menggunakan pupuk yang mengandung kalium, terutama pupuk KCl. Hal ini
disebabkan karena unsur khlor yang tinggi sebagai bawaan dalam pupuk KCl akan
menurunkan kualitas tembakau, di mana dapat mengganggu proses pembakaran.
4. Sebaran Spasial Ca, Mg dan Na pada Pertanaman Tembakau
Unsur-unsur seperti Ca, Mg dan Na adalah penentu sifat kebasaan tanah. Tanah–
tanah yang tampak pertukarannya dijenuhi oleh ketiga kation tersebut memiliki pH ≥7
(bersifat basa). Tinggi rendahnya kadar ketiga kation ini berkorelasi dengan kapasitas tukar
kation tanah (KTK). Dengan demikian pola sebaran spasial dari ketiga kation tersebut
mengikuti sebaran variasi KTK dan pH-tanah. Tinggi rendahnya kadar Ca dan Mg tanah
juga ditentukan oleh bahan induk. Ca dan Mg berasal dari bahan induk batu kapur.
Sangatlah beralasan jika pada tanah-tanah yang berbahan induk batu kapur seperti halnya
Vertisol mengandung Ca dan Mg tinggi.
Natrium (Na) di lain sisi tergolong unsur yang fluktuasinya pada sistem tanah
terkait dengan rejim lengas tanah. Di daerah daerah beriklim kering yang struktur tanahnya
memungkinkan tersedianya sistem kapileritas yang sinambung, berpotensi terjadinya
transportasi Na dari air tanah ke zone perakaran tanaman yang berjarak nisbi dekat dengan
permukaan air tanah yang berkadar garam tinggi. Sebaliknya di daerah beriklim basah Na
tanah sangat rendah terutama sebagai akibat dari intensifnya proses pelindihan (leaching).
Data lapangan menunjukkan bahwa kadar Na terendah terjadi di kawasan bercurah hujan
tinggi seperti di wilayah kecamatan Kopang desa Dasan Baru dan Bebuak dengan tahana
Na adalah 0,31 dan 0,29 me/100 g, dan kadarnya meningkat secara gradual ke wilayah
dataran rendah bagian selatan yang beriklim kering seperti di wilayah Janapria dan Praya
Timur.
3. Indeks Kualitas Tanah
Berdasarkan data-data sifat fisik dan kimia tanah yang diperoleh dan hasil
pengamatan selama survey pada lokasi pertanaman tembakau, maka dapat di tentukan
tingkat kesuburan tanah sebagai dampak pertanaman tembakau dengan menentukan nilai
Indeks Kualitas Tanah (IKT). Penentuan nilai IKT dengan menggunakan metode Minimum
Data Sets (MDS) yang di kembangkan oleh Mausbah and Seybold (1998) dalam Partoyo
(2005). Metode ini menempatkan fungsi tanah untuk petanian dengan mempertimbangkan
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

396

fungsi tanah sebagai tempat berlangsungnya aktivitas biologi, pengaturan dan pembagian
air serta fungsi tanah sebagai perlindungan dan penyangga.
Tanah sebagai tempat aktivitas biologi terdapat beberapa indikator yang
pendukung aktivitas biologi yaitu media perakaran, kelengasan dan nutrisi atau keharaan.
Untuk fungsi tanah sebagai media perakaran ditentukan dengan kedalaman perakaran dan
berat volume (BV). Fungsi indikator kelengasan tanah ditentukan dengan persentase
porositas, jumlah karbon tanah dan kemantapan/stabilitas agregat tanah. Sedangkan untuk
fungsi nutrisi/unsur hara ditentukan dengan kondisi pH tanah, P tersedia, K tersedia, C
organik dan N total. Tanah berfungsi sebagai tempat pengaturan dan penyaluran air dapat
dilihat dari kemantapan/stabilitas agregat tanah , porositas dan berat volume tanah.
Sedangkan tanah dapat berfungsi sebagai tempat penyangga yang baik bagi tanaman harus
didukung oleh stabilitas agregat tanah , porositas, C organik dan bahan organik tanah.
Nilai indeks kualitas tanah berkisar antara 0 – 1 (Tabel 3). Semakin tinggi nilai
IKT, menunjukkan bahwa tingkat kesuburan tanah semakin baik. Hal ini mengisyaratkan
bahwa kondisi fisik, kimia dan biologi tanah berada dalam keadaan yang optimum untuk
mendukung kehidupan mikro maupun makro flora dan fauna tanah.
Tabel 3. Kriteria kualitas tanah berdasarkan nilai Indeks Kualitas Tanah (IKT)
No
Kelas Nilai IKT
1.
0,80 – 1,00
2.
0,60 – 0,79
3.
0,40 – 0,59
4.
0,20 – 0,39
5.
0,00 – 0,19
Sumber : Partoyo (2005)

Kriteria Kualitas Tanah
Sangat baik
Baik
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

Tabel 4. Indeks Kualitas Tanah di Kecamatan Praya Timur
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Tabel 5. Indeks Kualitas Tanah di Kecamatan Janapria

Tabel 6. Indeks Kualitas Tanah di Kecamatan Kopang

Berdasarkan Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6 menunjukkan nilai indeks kualitas tanah
untuk masing-masing lokasi survey yaitu desa Dasan Baru adalah 0,451, desa Durian
adalah 0,255, desa Bebuak adalah 0,655, desa Janapria I adalah 0,482, desa Janapria II
adalah 0,672, desa Mujur adalah 0,601, desa Loang Maka adalah 0,650 dan desa Ganti
adalah 0,510. Dari delapan desa yang di jadikan lokasi survey, desa Durian mempunyai
status kualitas tanah yang rendah, sedangkan lokasi lain status kualitas tanah atau tingkat
kesuburan yang sedang dan baik. Hal ini menunjukkan kerusakan tanah akibat kegiatan
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penanaman tembakau di lokasi penelitian masih sudah mulai terjadi karena tingkat
kesuburan mulai turun.
KESIMPULAN DAN SARAN
1.

2.

Nilai Indeks Kualitas Tanah (IKT) berada pada kisaran 0,40 sampai 0,59
menunjukkan indeks kualitas tanah sedang, yang berarti rata-rata tingkat kesuburan
tanah sedang. Hal ini menjadi indikator telah mulai terjadi kerusakan tanah akibat
penanaman tanaman tembakau.
Manajemen hara khususnya nitrogen, fosfor dan kalium pada pertanaman tembakau
harus terlaksana secara komprehensif dan terintegratif dengan pengelolaan residu
tanaman pada berbagai pola tanam yang dianut petani. Kegiatan ini dapat dilakukan
pada skala demplot (misalnya uji dosis dan jenis pemupukan) pada semua jenis tanah
di areal pertanaman tembakau di Lombok Tengah.
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ABSTRAK
Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik padat
terhadap tanaman jagung manis. Berdasarkan hasil analisis pupuk organik padat
diperkaya dengan kandungan mikroba yaitu Glomus agregatum 72,12 spora/g berat
kering tanah memiliki kemampuan infeksi inang 67,24%, kadar air 20,56%, dan tidak
terdapat mikroba kontaminan. Tujuan dari penelitian adalah menguji pengaruh aplikasi
dan manfaat pupuk organik padat terhadap serapan unsur hara dan pertumbuhan
tanaman. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Unpad,
Jatinangor, Sumedang, pada ketinggian 820 m dpl sejak tanggal September sampai
dengan Desember 2015. Sesuai dengan tujuan percobaan, maka ditetapkan sepuluh
perlakuan yang diulang sebanyak tiga kali dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi pupuk organik padat dengan NPK tidak
memberikan pengaruh nyata terhadap meningkatnya serapan hara dan pertumbuhan
tanaman jagung manis varietas hibrida bonanza.
Kata kunci: Pemupukan, Jagung manis, Pupuk Organik Padat
ABSTRACT
This experiment was conducted to determine the effect of solid organic fertilizers to
sweet corn. Based on the analysis of solid organic fertilizer enriched with content that is
Glomus agregatum 72,12 microbial spores / g dry weight of the soil has the ability to
host infection 67.24%, water content 20,56%, and there is no microbial contaminants.
The purpose of the study was to test the effect of the application and benefits of solid
organic fertilizer on nutrient uptake and plant growth. This research was conducted at
the Field reseach, Faculty of Agriculture Unpad, Jatinangor, Sumedang, at altitude of
820 m above sea level from the date of September until December 2015. Accordance
with the purpose of the experiment, it was determined ten treatments repeated with
three replicants in a randomized block design. The results showed that combination of
solid organic fertilizer with fertilizer of NPK no significant effect to the increasing
nutrient uptake and growth of of sweet corn plants varieties hybrida bonanza.
Keywords: fertilizer, sweet corn, solid organic fertilizers

LATAR BELAKANG
Pupuk merupakan salah satu faktor produksi utama yang memegang peranan
penting dalam upaya meningkatkan hasil pertanian. Keberhasilan produksi pertanian
melalui kegiatan intensifikasi pertanian tidak terlepas dari kontribusi dan peranan sarana
produksi khususnya pupuk. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam
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atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan dalam tanah untuk
meningkatkan produksi tanaman. Optimalisasi produksi tanaman bisa dicapai ketika
kebutuhan akan unsur hara makro dan mikro esensial tanaman tercukupi. Oleh karena
itu, pemupukan secara tepat berdasarkan jenis, kandungan hara dan karakteristik pupuk
yang diberikan menjadi sangat penting.
Di Indonesia saat ini telah beredar berbagai jenis dan komposisi pupuk.
Berdasarkan kandungan haranya jenis pupuk dikelompokan menjadi pupuk anorganik,
organik, pembenah tanah, pupuk pelengkap dan pupuk hayati (mikroba). Pemakaian
pupuk sebagai bagian dari produksi pertanian akan meningkat dari tahun ke tahun, maka
sangat diperlukan regulasi dan peraturan mengenai peryaratan yang haru sdipenuhi oleh
pupuk agar memperoleh manfaat maksimal bagi pertumbuhan tanaman dan menjaga
kelestarian lingkungan.
Saat ini telah ditemukan berbagai jenis pupuk baru hasil rekayasa teknologi yang
persyaratan mutu dan pengujian efektivitasnya belum dibuktikan, salah satunya
penemuan formula Pupuk Organik Padat (POP). Pupuk ini mengandung mikroba
Glomus agregatum 72,12 spora/g berat kering tanah, kemampuan infeksi inang 67,24%,
kadar air 20,56%, dan tidak terdapat mikroba kontaminan. Kandungan logam berat
dibawah batas ambang yang disyaratkan sebagai pupuk hayati.
Komoditas tanaman yang digunakan sebagai bahan pengujian efektivitas Pupuk
Organik Padat adalah tanaman jagung mengingat tanaman jagung ini merupakan salah
satu komodias pangan prospektif dalam pengadaan pangan sekunder setelah beras.
Adapun pengujian dilakukan pada tanah Inceptisol Jatinangor. Ordo Inceptisol
mempunyai potensi yang cukup baik untuk dikembangkan bagi ektensifikasi maupun
intensifikasi pertanian di masa mendatang, karena mempunyai sebaran terluas di
Indonesia, sekitar 70,52 juta hektar atau 37,5 % dari wilayah daratan Indonesia. Jawa
barat luasnya sekitar 2,119 juta hektar (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 2000).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pemberian pupuk organik padat
yang dikombinasikan dengan pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman dan serapan
unsur hara pada tanaman jagung varietas hibrida bonanza.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas
Padjadjaran Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang berada pada ketinggian
820 m di atas permukaan laut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2015
sampai Desember 2015 di Laboratorium Kimia Tanah Fakultas Pertanian Universitas
Padjadjaran Jatinangor.
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode eksperimen. Rancangan
yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK), yang terdiri atas 10
kombinasi perlakuan dan terdiri dari 8 perlakuan dosis POP serta 1 perlakuan dosis
pupuk rekomendasi dan 1 sebagai kontrol untuk tanaman jagung sebagai pembanding.
Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali ulangan sehingga total plot
percobaan berjumlah 30 polibeg.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen Pertumbuhan
Tinggi Tanaman Jagung
Tinggi tanaman padi menunjukkan salah satu ciri pertumbuhan tanaman yang
berkaitan dengan faktor dan komponen tumbuh lainnya, seperti lingkungan yang
menekan atau mendorong pertumbuhan, serta jumlah daun, panjang daun, perakaran
serta anakan yang akan berkembang. Karena itu tinggi sesuai dengan sifat genetiknya
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sangat relevan dengan produktivitas hasil tanaman itu. Tanaman yang tinggi
dipengaruhi oleh asupan unsur hara yang diserap tanaman jagung.
Pengaruh perlakuan terhadap tinggi tanaman menunjukkan variasi sebagai berikut:
 Pada 14 HST, hampir semua perlakuan menunjukkan tinggi tanaman yang tidak
berbeda nyata dengan tinggi tanaman pada perlakuan A (kontrol); kecuali perlakuan
I (3/4 NPK + 1/2 POP) dengan memiliki tinggi tanaman 35,17 cm dibandingkan
dengan kontrol yaitu 27,17 cm.
 Pengamatan tinggi 28 HST, menunjukkan bahwa semua perlakukan memberikan
pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap tinggi tanaman. Tinggi tanaman
kontrol dengan tinggi tanaman dalam 10 perlakuan ini seragam.
 Selanjutnya pada 42 HST mulai terlihat kembali sedikit perbedaan tingginya.
Namun jika dibandingkan dengan perlakuan A yang merupakan kontrol, hasil tetap
tidak berbeda nyata.
 Pengamatan tinggi pada 56 HST semua perlakuan menunjukkan tinggi tanaman
yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan kontrolnya.
Tabel 1. Tinggi Tanaman Jagung
Perlakuan
A : Kontrol
B : NPK standar
C : 0 NPK + 1 POP
D : 1/4 NPK + 1 POP
E : 1/2 NPK + 1 POP
F : 3/4 NPK +1 POP
G : 1 NPK + 1 POP
H : 3/4 NPK + 1/4 POP
I : 3/4 NPK + 1/2 POP
J : 3/4 NPK + 3/4 POP

14 HST
28 HST
42 HST
49 HST
--------------------------cm---------------------27.17
74.43
124.00
139.00
31.00
83.10
140.67
152.67
33.07
82.50
128.67
144.83
31.40
82.10
139.00
154.67
31.67
85.17
128.83
145.50
33.50
86.00
141.83
157.33
33.50
87.17
131.17
148.67
30.23
82.00
133.17
146.50
35.17
90.00
132.00
148.00
31.50
86.83
126.00
144.00

Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan Uji Jarak
Berganda Duncan pada Taraf 5 %.

Gambar 1. Grafik Tinggi Tanaman Jagung Pada Masing-masing Perlakuan
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Gambar 2. Kurva Pertumbuhan Tinggi Tanaman Jagung
Dengan demikian variasi perbedaan tinggi bersifat gradual dari perlakuanperlakuan tersebut terhadap tinggi tanaman. Pertumbuhan tinggi tanaman pada
perlakuan kontrol terlihat lebih rendah dan pupusnya kurang berkembang, panjang daun
relatif pendek bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sebagai gambaran umum
perkembangan pertumbuhan tinggi tanaman jagung dilihat dari tinggi tanaman dapat
dilihat pada Gambar 1, 2 dan 3. Pada gambar-gambar tersebut masing-masing
perlakuan memiliki pola pertumbuhan yang tidak berbeda, namun pertambahannya
menunjukkan adanya perbedaan gradual.

Gambar 3. Kurva Tinggi Tanaman Jagung Berdasarkan Umur
Serapan Hara N, P, dan K Tanaman Jagung
Berikut ini merupakan hasil analisis serapan hara makro N, P dan K pada masa
vegetatif akhir (56 HST). Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan terhadap
serapan hara melalui perlakuan kombinasi pupuk organik padat dengan pupuk NPK
tidak berbeda nyata terhadap perlakuan kontrolnya, hal ini diduga terlambatnya respon
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dari pupuk organik padat terhadap serapan nitrogen, fosfor dan kalium pada tanaman
jagung.
Tabel 2. Serapan Hara N, P, dan K Oleh Tanaman Jagung
Perlakuan

Serapan N
mg N/100g

Serapan P
mg P2O5/100g

Serapan K
mg K2O/100g

A : Kontrol
83.20
7.68
63.42
B : NPK standar
125.94
11.65
80.67
C : 0 NPK + 1 POP
88.38
7.82
69.80
D : 1/4 NPK + 1 POP
105.69
9.69
74.59
E : 1/2 NPK + 1 POP
96.84
9.14
80.89
F : 3/4 NPK +1 POP
111.12
11.06
71.19
G : 1 NPK + 1 POP
100.63
10.07
76.27
H : 3/4 NPK + 1/4 POP
110.54
10.08
69.14
I : 3/4 NPK + 1/2 POP
107.53
11.74
77.94
J : 3/4 NPK + 3/4 POP
100.54
9.46
93.08
Keterangan : Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada Taraf 5 %.
Pemberian POP dengan pupuk NPK menyebabkan perbedaan persentase
kandungan N, P dan K dalam jaringan tanaman Kandungan N, P, dan K pupus tanaman
jagung meningkat sejalan dengan dosis kombinasi POP dengan pupuk NPK yang
efektif. Pertumbuhan jagung sangat membutuhkan hara makro seperti N, P dan K,
ketersediaan hara N, P dan K pada pupuk organik padat ini mampu meningkatkan
serapan hara seiring dengan bertambahnya perlakuan jumlah pupuk.
Pada dasarnya pemberian pupuk organik, khususnya pupuk organic padat dapat
berperan dalam pertumbuhan tanaman jagung melalui serapan unsur hara. Hal ini
karena pupuk organic bukan hanya berperan sebagai sumber hara tetapi berperan juga
dalam perbaikan kimia, fisik dan kesuburan tanah, merangsang perakaran yang sehat,
meningkatkan kandungan bahan organic tanah dan akan meningkatkan kemampuan
tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah, meningkatkan aktivitas mikroba
tanah yang bermanfaat bagi tanaman. Pemberian pupuk organic padat pada penelitian
ini diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap serapan unsur hara, Diana fungsi
dari pupuk organic ini untuk membebaskan unsur hara yang terfiksasi, misalnya P
terfiksasi oleh Al dan Fe melalui pembentukan senyawa kompleks organic yang
menyebabkan ketersediaan P tanah, sehingga dapat meningkatkan serapan P tanaman
(Lainsamputty, 2010).
Tanaman jagung dapat tumbuh dan berproduksi dengan maksimal jika faktor-faktor
yang mendukung pertumbuhan jagung telah terpenuhi. Pemberian pupuk dengan dosis atau
takaran yang tepat perlu dilakukan untuk menyeimbangkan hara dalam tanah sehingga
tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
KESIMPULAN
Pemberian kombinasi pupuk organik padat dengan beberapa dosis pupuk NPK
tidak memberikan pengaruh nyata terhadap meningkatnya serapan hara nitrogen, fosfor
dan kalium, serta tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman
jagung manis varietas hibrida bonanza.
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TEKNOLOGI PEMANFAATAN BIOMASSA KRINYU DAN KOMPOS
TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT (TKKS) TERHADAP TANAMAN PADI
DI TANAH SULFAT MASAM
Edy Syafril Hayat
Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Panca Bhakti,
Jl. Kom Yos Sudarso, Pontianak 78113
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ABSTRAK

Kunci beberhasilan pengelolaan lahan sulfat masam terutama yang bertipologi lahan
pasang surut adalah pengelolaan lahan, hara, air, serta penggunaan varietas yang
adaftif. Varietas padi Inpara 3 merupakan varietas padi yang dilepas untuk adaptasi di
lahan rawa (pasang surut dan lebak). Penelitian dilakukan di desa Pal IX Kecamatan
Sungai Kakap , Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat mulai Mei – Agustus 2015.
Penelitian menggunakan metode eksperimen dalam bentuk faktorial dengan
Rancangan Acak Kelompok (RAK), yang terdiri dari dua faktor. Faktor pertama yaitu
pemberian K r i n y u ( Chromolaena odorata) (c) sebanyak 3 taraf perlakuan dan
faktor kedua yaitu pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit (t) sebanyak 3
taraf perlakuan, sehingga diperoleh 9 kombinasi perlakuan dimana setiap perlakuan
diulang sebanyak 3 kali sehingga seluruhnya terdiri atas 3 x 3 x 3 = 27 petak
pengamatan. Perlakuan dimaksud , yaitu : Faktor I, pemberian Chromolaena odorata
(c), terdiri atas tiga taraf :c1 = 0 gr / petak ; c2 = 500 gram / petak; c3 = 1000 gr /
petak . Faktor II, pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit (t) terdiri atas tiga
taraf yaitu : t1 = 0 gr / petak ; t2 = 500 gram / petak; dan t3 = 1000 gram / petak.
Analisis data menggunakan analisis varians (Anova) dilanjutkan dengan uji beda nyata
jujur (BNJ). Hasil penelitian menunjukkan kombinasi perlakuan c2t2
berpengaruh
nyata terhadap gabah per rumpun, dengan hasil gabah tertinggi yaitu 44,55 gram; hasil
penelitian tidak berpengaruh nyata variabel tinggi tanaman, jumlah anakan produktif,
jumlah klorofil, dan pH tanah sulfaquent.
Kata Kunci : Krinyu, kompos, tanaman padi, dan lahan sulfat masam.
ABSTRACT
The key of to the successful management of acid sulphate soil mainly tidal land
typology is their land, nutrients, water, and the use of adaptive varieties. Inpara3 rice
varieties rice varieties that are released for adaptation in wetlands (tidal and swampy).
The study was conducted in the village of Pal IX Sungai Kakap , Kabupaten Kubu Raya,
Kalimantan Barat from May to August 2015. The study used an experimental method in
the form of factorial randomized block design (RAK), which consists of two factors. The
first factor is the provision Krinyu (Chromolaena odorata) (c) of 3 level of treatment
and the second factor is the provision of compost empty oil palm bunches (t) of 3 level
of treatment, in order to obtain 9 combination treatment where each treatment was
repeated 3 times so entirely composed of 3 x 3 x 3 = 27 observation plots. The treatment
in question, namely: Factor I, giving Chromolaena odorata (c), consists of three levels:
c1 = 0 g / plot; c2 = 500 g / plot; c3 = 1000 g / plot. Factor II, composting oil palm
empty fruit bunches (t) consists of three levels, namely: t1 = 0 g / plot; t2 = 500 g / plot;
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and t3 = 1000 g / plot. Analysis of data using analysis of variance (ANOVA) followed
by honestly significant difference test (HSD). The results showed the combination
treatment significantly affected grain c2t2 per clump, with the highest grain yield is
44.55 grams; the results do not affect real variables plant height, number of productive
tiller, the amount of chlorophyll, and soil pH sulfaquent.
Keywords: Krinyu, compost, rice plants, and acid sulfate soil.

LATAR BELAKANG
Ketergantungan petani pada penggunaan pupuk anorganik sejak
diterapkannya revolusi hijau, menimbulkan dampak negatif yang berkaitan dengan
degradasi lingkungan. Penerapan subsidi harga pupuk anorganik dari pemerintah dan
pengaruh penggunaannya terhadap pertumbuhan serta hasil tanaman ikut
mendorong preferensi petani terhadap pupuk anorganik sehingga penggunaan bahan
organik sebagai komponen pembentuk kesuburan tanah semakin ditinggalkan.
Pemanfaatan tanah-tanah mineral yang kandungan bahan organiknya
rendah (C-organik < 2 %) untuk pembukaan dan pencetakan areal persawahan baru
menghadapi masalah serius. Di Kalimantan Barat terdapat sekitar 216.000 ha
sulfaquent (salah satu tanah Entisol) yang umumnya terdapat pada lahan pesisir
lumpur, bekas laguna, dataran pasang surut, teras marin resen dan grup fluvio marina
atau pinggiran grup gambut (Suharjo, Suratman, Prihatini, Ritung, 2000) . Tanah ini
berkembang dari bahan endapan marin dalam keadaan jenuh air, mempunyai bahan
sulfidik yang bervariasi kedalamannya. Lapisan sulfidik mengandung pirit yang bila
kena udara (teroksidasi) menghasilkan asam sulfat dan menyebabkan keasaman
pada tanah. Teknologi yang dibutuhkan untuk memperbaiki sifat kimia yang menjadi
kendala bagi pertumbuhan tanaman, agar menjadi medium yang lebih baik adalah
dengan memanfaatkan bahan lokal yang banyak tersedia yang merupakan hasil
samping (limbah) dari pertanian/perkebunan antara lain tandan kosong kelapa
sawit dan biomassa chromolaena odorata. Penambahan bahan tersebut akan
menambahan unsur hara di dalam tanah sehingga menjadi lebih baik dengan
kandungan basa yang dimilikinya (K, Ca, Mg, dan Na).
Pemanfaatan lahan sulfat masam (sulfaquent) untuk pertanian harus
diupayakan agar dapat berkelanjutan dengan penggunaan pupuk organik yang sekaligus
berfungsi sebagai emelioran yang dapat memperbaiki kualitas lahan serta mendorong
pengembangan usaha pertanian dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal. Bahan
organik yang bisa dimanfaatkan adalah biomassa cromolaena odorata dan tandan
kosong sawit. Berdasarkan penelitian Suryantini , Tutik dan Agusalim (2009),
Cromolaena odorata memiliki potensi sebagai bahan pembenah tanah sulfat masam,
dimana berfungsi untuk meningkatkan pH, menurunkan Al-dd, menurunkan bobot isi,
meningkatkan pori total, serta menambah unsur hara. Hasil analisis kompos tandan
kosong kelapa sawit mengandung Kalium yang tinggi sekitar 1,51 % (Laboratorium
Kimia dan Kesuburan Tanah UNTAN, 2013). Penelitian mengenai penggunaan bahan
amendemen, diantaranya bahan organik telah dilakukan dan ternyata dapat
mendispersikan tanah sehingga mempercepat pelumpuran (Zulkarnain, 2003).
Beras merupakan komoditas yang strategis, karena menjadi makanan pokok
bagi sebagian besar penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih dari 240 juta jiwa.
Sementara itu ketersediaan lahan per kapita atau land-man ratio Indonesia sekitar 362
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m2 per kapita, angka yang sangat rendah untuk ukuran negara argaris. Land man ratio
menjadi kriteria penting dalam mengukur tingkat ketahanan pangan baik tingkat rumah
tangga maupun nasional (Adnyana, 2004). Konversi dan fragmentasi lahan sawah
menyebabkan land man ratio setiap tahunnya cenderung semakin rendah. Oleh
karenanya ekstensifikasi lahan sawah di luar Jawa diharapkan mampu memperbaiki
kondisi ini dan mendongkrak produksi beras nasional.
Kalimantan Barat dengan luas wilayah 14.762 juta hektar yang didominasi
oleh lahan marjinal antara lain Ultisol (temasuk great grup paleudult) seluas 5.710 juta
hektar dan Entisol (termasuk great grup sulfaquent) seluas 838.000 hektar (Subagyo,
Suharta, Siswanto,2000). Tanah sulfat masam (diantaranya sulfaquent) berpotensi
untuk usaha pertanian meliputi tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman buahbuahan dan tanaman perkebunan (Yenni, 2012)
Krinyu (Chromolaena odorata) merupakan tumbuhan liar (gulma) berdaun
lebar dan berbentuk perdu. Biomassa dari chromolaena odorata mempunyai potensi
sebagai pupuk hijau (Suntoro, 2003). Hasil analisis biomassa Chromolaena odorata
yang dilakukan dalam penelitian ini mempunyai kandungan hara yang cukup tinggi
(21,94%N, 0,60%P, dan K 1,58%) sehingga merupakan biomassa potensial untuk
memperbaiki kesuburan tanah. Penelitian yang dilakukan pada lahan sulfat masam
menunjukkan bahwa pemberian chromolaena odorata 15 ton/ha dapat meningkatkan
pH dari 3,75 menjadi 4,06 serta meningkatkan berat kering tanaman padi secara
signifikan (Masulili, Wani Hadi Tomo, Syecfani, 2010).
Tandan kosong kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk
organik yang memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman.
Tandan kosong kelapa sawit mencapai 23% dari jumlah pemanfaatan limbah kelapa
sawit tersebut sebagai alternatif pupuk organik juga akan memberikan manfaat lain dari
sisi ekonomi. Keunggulan kompos tandan kosong kelapa sawit meliputi: kandungan
kalium yang tinggi, tanpa penambahan starter dan bahan kimia, memperkaya unsur hara
yang ada di dalam tanah, dan mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi. Kadar
hara kompos tandan kosong kelapa sawit mengandung N total (1,91%) , K (1,51%), Ca
(0,83 %), P (0,54 %), Mg (0,09%), C- organik (51,23%), C/N ratio 26,82 %, dan pH
7,13 (Lab. Kimia dan Kesuburan Tanah, UNTAN,2013. Hasil analisis kadar hara
kompos tandan kosong kelapa sawit yang dilakukan dalam penelitian ini adalah N
(3,62%), P (0,94%) dan K (0,62%).
BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pal IX untuk tanah
2015 sampai Agustus 2015.

mulai bulan Maret

Bahan dan Alat Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : tanah yang digunakan
adalah Sulfaquent di kebun percoaan BPTP di Pal IX, Chromolaena odorata dicacah
halus kemudian yang diaplikasikan sesuai dosis perlakuan, tandan kosong kelapa sawit
(TKKS) ,diambil dari perkebunan yang ada di kabupaten Sambas, benih Padi yang
akan digunakan adalah varietas Mekongga dan Inpara 3, pupuk NPK Phonska,
digunakan sebagai pupuk dasar yang diberikan sesuai anjuran.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat pengolah tanah, bor
tanah,termometer dan hygrometer, pH meter, klorofil meter,ayakan tanah, alat tulis
menulis dan dokementas, hand sprayer, alat- alat analisis tanah di laboratorium
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Rancangan Penelitian
Penelitian menggunakan metode eksperimen lapangan dalam bentuk faktorial
dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK), yang terdiri dari dua faktor. Dihasilkan 9
kombinasi perlakuan dimana setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali , sehingga jumlah
petak 3 x 3 x 3 = 27 petak untuk tanah Sulfaquent, demikian pula untuk tanah Paleudult,
dan 27 petak, ukuran petak 1mx1 m. Adapun rincian perlakuan dalam penelitian ini
sebagai berikut : Faktor pertama, pemberian Chromolaena odorata (c) dengan taraf c1 :
0 gr / petak ; c2 = 500 gr / petak (setara 5 ton Chromolaena odorata /ha); c3 = 1000
gr / petak (setara 10 ton Chromolaena odorata /ha). Faktor kedua, pemberian tandan
kosong kelapa sawit (t): t1 = 0 gr / polibag; t2 = 500 / petak (setara 5 ton tandan
kosong kelapa sawit /ha); t3 = 1000 gram/ petak (setara 10 ton tandan kosong kelapa
sawit /ha). Sehingga dihasilkan sembilan kombinasi perlakuan sebagai berikut : c1t1,
c1t2, c1t3, c2t1, c2t2, c2t3, c3t1,c3t2, dan c3t3. Selanjutnya analisis data melalui analisis
varian.
Analisis Data
Model matematika yang digunakan dari percobaan faktorial dengan pola
Rancangan Acak Kelompok (RAK). Data hasil pengamatan disusun menurut
kombinasi perlakuan yang ada kemudian dilakukan analisis statistik dengan Analisis
Keragaman rancangan faktorial Rancangan Acak Kelompok (RAK)
Setelah diperoleh F hitung, maka hasilnya dibandingkan dengan F tabel 5 %
dan 1 %. Apabila hasil uji sidik ragam menunjukkan adanya perbedaan nyata atau
sangat nyata maka analisis dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ), yakni
sebagai berikut : BNJ = Q (t.dbe) x SE.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah pH tanah, tinggi tanaman (cm),
jumlah klorofil (unit) dan anakan produktif. Sedangkan untuk variable hasil
panen/gabah belum dapat diamati sampai saat penulisan makalah ini, malai padi belum
memasuki stadia pemasakan.
pH Tanah
pH tanah diukur pada awal dan saat penelitian, pH awal diambil sampelnya sebelum
tanah diberikan perlakuan dan dari analisis tanah awal diperoleh pH tanah sebesar 4,98
(tanah sulfaquent) . pH saat pelaksanaan penelitian diukur lagi yaitu pada saat tanaman
padi berbunga, yang hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini .
Tabel 1. Analisis Keragaman pH tanah Sulfaquent
SK
PERLAKUAN
C
T
CT
GALAT
TOTAL

DB
8
2
2
4
18
26

JK
0,33
0,04
0,06
0,23
1,43
1,76

KT
0,04
0,02
0,03
0,06
0,08

FHIT
0,52
0,25
0,38
0,72
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FTAB 5%
2,51
3,55
3,55
2,93

FTAB1%
3,71
6,01
6,01
4,58
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Keterangan : SK = Sumber Keragaman, DB = Derajat Bebas, JK = Jumlah Kuadrat, KT
= Kuadrat Tengan, FHIT = F Hitung , FTAB = F Tabel , C = Chromolaena odorata, T =
Tandan kosong Kelapa Sawit , CT = interaksi C dan T
Dari hasil analisis keragaman pada tabel 1 terlihat bahwa perlakuan tidak memberikan
pengaruh nyata terhadap pH tanah Sulfaquent.
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Tinggi Tanaman
Variabel tinggi tanaman (cm) diamati pada saat tanaman berbunga, selanjutnya data
tersebut dianalisis sebagaimana terlihat pada tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2 . Analisis Keragaman Tinggi Tanaman Padi pada Tanah Sulfaquent
SK
PERL
C
T
CT
GALAT
TOT

DB
8
2
2
4
18
26

JK
229,93
41,12
13,21
175,60
625,18
855,11

KT
28,74
20,56
5,38
43,90
34,73

FHIT
0,83
0,59
0,15
1,26

FTAB 5%
2,51
3,55
3,55
2,93

FTAB1%
3,71
6,01
6,01
4,58

Dari hasil analisis keragaman pada tabel 2 terlihat bahwa perlakuan tidak memberikan
pengaruh nyata terhadap pH.
Jumlah Klorofil
Variabel jumlah klorofil diamati saat tanaman berbunga, dengan menggunakan klorofil
meter. Selanjutnya hasil pengamatan dianalisis keragaman sebagaimana tertera pada
Tabel 3 ini.
Tabel 3. Jumlah Klorofil pada tanaman Padi di tanah Sulfaquent
SK
PERL
C
T
CT
GALAT
TOT

DB
8
2
2
4
18
26

JK
59,64
10,87
9,76
43,38
92,43
152,07

KT
7,46
5,44
5,38
10,85
5,14

FHIT
1,45
1,06
1,05
2,11

FTAB 5% FTAB1%
2,51
3,71
3,55
6,01
3,55
6,01
2,93
4,58

Dari hasil analisis keragaman pada tabel 3 terlihat bahwa penambahan biomassa
Chromolaena odorata pada tanah Sulfaquent tidak memberikan pengaruh nyata
terhadap jumlah klorofil.
Jumlah Anakan Produktif.
Pengukuran anakan produktif dilakukan pada saat padi berbunga pada semua perlakuan.
Pada saat pengukuran tanaman padi di tanah Paleudult sudah berbungan semua,
sedangkan pada tanah Sulfaquent belum berbungan semua. Untuk itu analisis
keragaman anakan produktif baru dapat dilakukan pada tanaman padi di tanah
Paleudult, dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini :
Hasil analisis keragaman pada tabel 4
menunjukkan bahwa perlakuan yang
diaplikasikan tidak memberikan berpengaruh nyata terhadap anakan produktif tanaman
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Tabel 4. Analisis Keragaman Jumlah Anakan Produktif Tanaman Padi di tanah
Paleudult
SK
PERL
C
T
CT
GALAT
TOT

DB
8
2
2
4
18
26

JK
44,67
13,26
13,32
18,09
110,67
155,34

KT
5,58
6,63
6,66
4,52
6,15

FHIT
0,91
1,08
1,08
0,74

FTAB 5%
2,51
3,55
3,55
2,93

FTAB1%
3,71
6,01
6,01
4,58

Pembahasan
Dari hasil perhitungan terlihat bahwa pemberian biomassa Chromolaena
odorata dan kompos tandan kosong kelapa sawit (TKKS) berpengaruh tidak
berpengaruh nyata terhadap semua variabel yang diamati (pH tanah, tinggi tanakan,
jumlah klorofil, dan jumlah anakan produktif).
Terhadap variabel pH tanah, terlihat bahwa aplikasi perlakuan tidak
memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan pH tanah. Dari hasil analisis tanah
awal, pH tanah Sulfaquent adalah 4,98 Tidak terjadinya pengaruh dari aplikasi
perlakuan terhadap peninggatan pH tanah diduga dosis yang diberikan antara taraf
perlakuan yang satu dengan yang lainnya terlalu jaraknya (range-nya) terlalu dekat,
untuk itu perlu penelitian lanjutan dengan memperlebar range dosis perlakuan, sehingga
dengan pH yang hapir seragam ini akan berpengaruh terhadap serapan hara yang hampir
sama sehingga hal ini terlihat dari variabel pertumbuhan yang juga hampir seragam
(tidak signifikan), terutama untuk variabel tinggi tanaman, jumlah klorofil dan jumlah
anakan produktif.
Peningkatan pH akibat penambahan bahan organik ini disebabkan oleh: (1)
hasil dekomposisi akan melepaskan sejumlah kation-kation, (2) sejumlah OH- yang
dilepas pada pembentukan kompleks organik Hue (1992). Meningkatnya pH karena
terbentuknya senyawa khelat, dimana senyawa khelat dapat terbentuk apabila asam
humat dan asam fulvat terbentuk dari hasil dekomposisi bahan organik yang diberikan
(Sanchez, 1992). Proses dekomposisi bahan organik dihasilkan Ca dan Mg yang dapat
menetralisir pH sehingga pH tanah meningkat (Soepardi, 1983). Kalsium mengadakan
reaksi dengan koloid tanah, hal ini disebabkan karena bahan koloid tanah akan terus
menghalangi reaksi-rekasi keseimbangan dengan mengadsorpsi ion kalsium. Akibat
dari adanya adsorpsi Ca tersebut, maka persentase kejenuhan basa dari kompleks akan
naik, dengan demikian pH larutan tanah akan meningkat (Hakim, 1986). Seperti halnya
Ca, Mg juga dapat mengurangi kemasaman tanah, dalam hal ini Mg dapat berperan
menggantikan kedudukan ion hydrogen dari kompleks adsorpsi.
Selanjutnya terhadap varibel tinggi tanaman padi , berdasarkan hasil analisis
keragaman menunjukkan juga bahwa perlakuan yang diaplikasikan tidak signifikan
terhadap variabel tinggi tanaman.
Selanjutnya untuk variabel jumlah klorofil, dari hasil analisis karagaman pada
menunjukkan bahwa pemberian Chromolaena odorata kompos tandan kosong sawit
tidak berpangaruh nyata terhadap jumlah klorofil tanaman padi. Hal ini diduga terjadi,
akibat tidak langsung dari tidak signifikannya pemingkatkan pH.
Nilai pH
memperangruhi serapan hara, pH yang terbaik adalah 6-7, sehingga dengan rata-rata pH
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sekitar 5 pada penelitian ini, maka serapan hara, terutama N, P, dan K tidak maksimal,
sehingga pengaruhnya terhadap pertumbuhan secara umum, dan juga pembentukan
klorofil juga tidak signifikan antara tarap perlakuan.
Dari hasil pengamatan terlihat bahwa dosis c2t2 ( 500 gram Chromolaena
odorata dan 500 gram kompos TKKS) menghasilkan rerata jumlah klorofil terbanyak
pada perlakuan c2t1 (aplikasi 500 gr Chromolaena odorata/petak)

KESIMPULAN DAN SARAN
Melalui penelitian ini disimpulkan bahwa penambahan biomassa Chromolaena
odorata dan kompos tandan kosong kelapa sawit (TKKS) tidak signifikan untuk
meningkatkan pH tanah, tinggi tanaman, jumlah klorofil dan jumlah anakan tanaman
padi yang ditanam di tanah Sulfaquent dan Paleudult. Hal ini diduga karena dosis
biomassa Chromolaena odorata dan kompos tandan kosong kelapa sawit (TKKS)
yang diberikan antara taraf perlakuan yang satu dengan taraf perlakuan lainnya rangenya terlalu dekat, sehingga efek yang dimunculkan pada variabel pengamatan relatif
seragam. Namun dari rerata pengamatan menunjukkan bahwa perlakuan c2t2 ( 500
gram biomassa Chromolaena odorata yang dikombinasikan dengan 500 gram kompos
tandan kosong sawit / petak ) umumnya memberikan respon terbaik pada tinggi
tanaman dan jumlah klorofil daun tanaman padi. Untuk melihat pengaruh kombinasi
dari kedua perlakuan yang diberikan maka disarankan untuk menambah range dosis
perlakuan.
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RESPONSPERTUMBUHAN, SERAPAN N, P DAN K TANAMAN TOMAT
(Lycopersicon esculentum L.) TERHADAP APLIKASI PUPUK HAYATI DAN
PUPUK NPK MAJEMUK 15-15-15 PADA ANDISOL LEMBANG
(RESPONSE GROWTH, ABSORPTION N, P AND K PLANT TOMATO
(Lycopersicon esculentum L.) ON THE APPLICATION OF BIOLOGICAL
FERTILIZER AND COMPOUND FERTILIZER NPK 15-15-15 in Andisol
LEMBANG)
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ABSTRAK

Tomat (Lycopersicon esculentum L.) merupakan salah satu komoditaspertanian
unggulan yang dianggap memiliki prospek yang baik. Hal ini terkaitdengan semakin
meningkatnya permintaan akan buah tomat. Untuk mengimbangitingginya permintaan
tersebut, budidaya tomat harus dikembangkan. Peningkatanbudidaya yang harus
diperhatikan yaitu pemberian pupuk yang tepat. Percobaan ini bertujuan mendapatkan dosis
aplikasi pupuk hayati dan pupuk majemuk NPK 15-15-15 yang optimal untuk pertumbuhan,
serapan N, P, dan K pada tanaman tomat. Penelitian dilaksanakan di tanah Andisol Desa
Citespong (1100 m dpl), Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada bulan
Mei sampai Agustus 2015. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak
Kelompok faktor tunggal yang terdiri darisepuluhkombinasi perlakuandengan tiga kali ulangan.
Perlakuan terdiri dari: Kontrol, NPK standar, 1 pupuk hayati, ¼ NPK + 1 pupuk hayati, ½ NPK
+ 1 pupuk hayati, ¾ NPK +1 pupuk hayati, 1 NPK + 1 pupuk hayati, ¾ NPK + ¼ pupuk hayati,
¾ NPK + ½ pupuk hayati, ¾ NPK + ¾ pupuk hayati.Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kombinasi dosis NPK 15-15-15 dan pupuk hayati mempengaruhi tinggi tanaman,jumlah daun,
serapan N,P dan K.Kombinasi ¾ NPK +1 pupuk hayati menunjukkan hasil terbaik
dibandingkan dengan perlakuan lain pada tinggi tanaman dan serapan N dan P.
Katakunci: Andisol, Lycopersicon esculentum L., Pupuk Hayati, Pupuk Majemuk.
ABSTRACT

Tomato (Lycopersicon esculentum L.) is one of the featured agriculture commodity
which good prospects. This is related the increasing demand the tomato. To offset the
high demand, the cultivation of tomato should be developed. Increased cultivation
should be noted for provision of the right fertilizer. The experiment aims to get a dose of
biofertilizer application and NPK compound fertilizer 15-15-15 for optimal growth,
uptake of N, P, and K on tomato plants. Research conducted at Andisolsin Citespong
Village (1100 m asl), Lembang, Bandung district, West Java,from May until August
2015. Design Experiments arranged in single factor randomized block design consisting
of ten combination treatmentwith three replications. The treatment consists of:Control,
NPK standard, 1 biofertilizer, ¼ NPK + 1 biofertilizer, ½ NPK + 1 biofertilizer, ¾ NPK
1 biofertilizer, 1 NPK + 1 biofertilizer, ¾ NPK + ¼ biofertilizer, ¾ NPK + ½
biofertilizer, NPK + ¾ ¾ biofertilizer. The results of research show that the
combination dose of NPK 15-15-15 and biological fertilizers affect toplant height,
number of leaves, uptake of N, P and K. The combination of ¾ biofertilizer + NPK 1
show best result compared another treatment in plant height and N and P uptake.
Keyword: Andisols, Lycopersicon esculentum L .,Biofertilizer, Compound Fertilizer.
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LATAR BELAKANG
Indonesia sebagai negara agraris masih mengandalkan sektor pertanian sebagai
sektor yang berperan penting dalam menunjang perekonomian nasional. Dari sektor
pertanian, sektor hortikultura merupakan komoditas yang sangat prospektif, dan
kebutuhan pasar domestik akan hasil tanaman holtikultura sangat tinggi. Salah satu
tanaman hortikultura di Indonesia adalah tomat (Lycopersicon esculentum L.).
Kebutuhan akan tomat sangat tinggi, sementara produksi tomat masih rendah.
Rendahnya produksi tomat diduga karena penanganan dalam penanaman, antara lain
pemberian pupuk yang tidak sesuai dengan karakter tanah yang hanya membuat tanah
menjadi rusak dan tidak subur (Purwati et al., 2009).
Tanaman tomat termasuk tanaman yang memerlukan unsur hara N, P, dan K
dalam jumlah yang relatif banyak. Nitrogen diperlukan untuk produksi protein,
pertumbuhan daun, dan mendukung proses metabolisme seperti fotosintesis. Fosfor
berperan dalam memacu pertumbuhan akar dan pembentukan sistem perakaran yang
baik pada tanaman muda, sebagai bahan penyusun inti sel (asam nukleat), lemak, dan
protein. Kalium berperan membantu pembentukan protein dan karbohidrat,
meningkatkan resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit, serta memperbaiki
kualitas hasil tanaman. Tanah merupakan salah satu media dalam pemberian hara bagi
tanaman. Oleh karena itu dalam pemupukan perlu memperhatikan dosis untuk
mendapatkan hasil yang maksimal (Subhan et al, 2009).
Petani di Lembang, mayoritas menggunakan pupuk NPK majemuk (15-15-15)
untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman tomat. Hasil pemantauan di lapangan atau
hasil survai pada tahun 2011 penggunaan pupuk NPK (majemuk) 1,5 t/ha sedangkan
pupuk kambing dan kuda mencapai 40-70 t/ha. Pemberian pupuk optimal (NPK 15-1515) sampai dosis 600 kg/ha hubungannya dengan produksi masih linier (Subhan et al.
2009). Dosis pupuk majemuk yang diberikan selalu lebih tinggi dari dosis yang
direkomendasikan karena ketakutan petani akan turunnya hasil produksi. Padahal
pemberian pupuk anorganik berlebih akan meberikan dampak negatif bagi lingkungan
dan tentunya penurunan kualitas tanah. Dampak yang lainnya adalah tidak akan
terserapnya pupuk yang diberikan secara berlebihan oleh tanaman, pupuk P yang
ditambahkan ke tanah secara berlebih tidak akan diserap oleh tanaman melainkan akan
terfiksasi oleh Al dan Fe, sedangkan unsur N hilang dari dalam tanah ke udara dan K
mengalami pencucian yang tinggi (Purwati et al, 2009).
Untuk mengatasi permasalah pemberian pupuk anorganik yang berlebihan,
pupuk majemuk dapat dikombinasikan dengan pupuk hayati (biofertilizer) untuk
perbaiki kesuburan tanah yang menurun akibat pemberian pupuk anorganik. Pupuk
hayati adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme yang dapat mendorong
pertumbuhan dengan meningkatkan kebutuhan nutrisi tanaman (Simanungkalit, 2006).
Mikroba penting penyusun biofertilizer diantaranyaAzotobacter sp. adalah bakteri
penambat nitrogen di udara danPseudomonas cepaceasebagai bakteri yang dapat
melarutkan fosfat yang dijerap oleh Al dan Fe. Diharapkan kombinasi NPK majemuk
denga pupuk hayati dapat meningkatkan kesuburan tanah dan menyediakan unsur hara
bagi tanaman tomat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas
penggunaan pupuk anorganik pupuk NPK majemuk bila dikombinasikan dengan pupuk
hayati dalam meningkatkan pertumbuhan dan serapan hara tanaman.
BAHAN DAN METODA
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Citespong, Lembang, Kabupaten Bandung
Barat, Jawa Barat dengan ketinggian 1.100 m dpl dengan jenis tanah andisol pada bulan
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Mei sampai Agustus 2015. Varietas tomat yang digunakan adalah Martha. Rancangan
Acak Kelompok (RAK), yang terdiri atas 10 kombinasi perlakuan dan terdiri dari 8
perlakuan dosis pupuk hayati dan 1 perlakuan dosis pupuk rekomendasi serta 1
perlakuan sebagai kontrol untuk tanaman tomat sebagai pembanding. Masing-masing
perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga total plot percobaan berjumlah 30
polibeg.Kombinasi perlakuan disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Kombinasi perlakuan pupuk hayati dan pupuk NPK Terhadap Tanaman tomat
Perlakuan

Perlakuan

Pupuk hayati
(10 L ha-1)
0
0
10
10
10
10
10
2,5
5
7,5

Takaran Pupuk NPK(15-15-15)
(1.000 kgha-1)
0
0
0
250
500
750
1.000
750
750
750

A
Kontrol
B
NPK standar
C
0 NPK + 1 Pupuk hayati
D
¼ NPK + 1 Pupuk hayati
E
½ NPK + 1 Pupuk hayati
F
¾ NPK + 1 Pupuk hayati
G
1 NPK + 1 Pupuk hayati
H
¾ NPK + ¼ Pupuk hayati
I
¾ NPK + ½ Pupuk hayati
J
¾ NPK + ¾ Pupuk hayati
Keterangan:
a. Kontrol adalah perlakuan tanpa pupuk hayati dan tanpa pupuk NPK majemuk
b. Pupuk NPK majemuk adalah perlakuan pupuk anorganik dosis anjuran setempat untuk tanaman tomat
(1.000 kg).
c. Pupuk Hayati adalah perlakuan dengan dosis pupuk hayati 10 L ha -1

Pemeliharaan tanaman menggunakan bahan kimia seperti Klorotalonil dan
Mancozeb sesuai dengan dosis anjuran, yaitu 1-2 g L-1 untuk pengendalian fungi,
sedang pengendalian hama menggunakan Supermetrin dan Priponel dengandosis sesuai
anjuran untuk tanaman tomat dan diaplikasikan seminggu 2 kali secara bergantian.
Tanah dianalisis dengan metode standar yang dilakukan di laboratorium tanah dan
tanaman. Peubah yang diamati (1) tinggi tanaman umur 14, 28 dan 49 HST (diukur
menggunakan meteran dan permukaan tanah sampai titik tumbuh pada batang utama
tanaman tomat), (2) jumlah daun, (3) serapan hara N, P, K tanaman masa vegetatif 49
hari setelah tanam (HST). Data hasil pengamatan dianalisis secara statistik dan
perbedaan antarperlakuan diuji menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf
nyata 95%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2 menunjukkan bahwa pada periode pengamatan 14-49 HST. Pada 14 dan
28 HST tidak ditemukan perbedaan pertumbuhan tinggi tanaman tomat yang signifikan.
Pada 49 HST terdapat perbedaan hasil tinggi tanaman antar perlakuan.
Tabel 2 menunjukkan pertumbuhan tinggi tanaman tomat. Pada 49 HST
diketahui pemberian pupuk majemuk ¾ NPK + 1 Pupuk hayati memberikan hasil
tertinggi yaitu 91,7 cm. perlakuan pupuk majemuk ¾ NPK + 1 Pupuk hayati telah
mencukupi kebutuhan hara untuk pertumbuhan tanaman tomat. Diduga pupuk hayati
memberikan pengaruh terhadap tinggi tanaman. Hasil ini ditunjang dengan hasil
penelitian yang menunjukkan bahwa aplikasi pupuk hayati sesuai dengan karakter
fungsional inokulan terbukti mampu mengurangi penggunaan pupuk NPK. Bakteri
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penambat N yang hidup-bebas (non-simbiotik), seperti Azotobacter sp mampu
menyumbang kebutuhan Ntanaman antara 10-46 kg/ha/tahun (Simanungkalit et al.,
2006). Pseudomonas cepaceamampu mengurangi kebutuhan pupuk P sampai 60% dari
total kebutuhan tanaman(Simanungkalitet al., 2006).Aplikasi NPK majemuk 1.000
kg/hamemberikan pertumbuhan tanaman paling tinggi namun tidak berbeda nyata
dengan dosis 750 kg/ha, tetapi berbeda nyata denganperlakuan lainnya. Menurut
Setyoriniet al. (2006) pemberianpupuk tunggal pada tanaman tomat menunjukkan tinggi
tanaman lebih rendah dan berbedanyata bila dibandingkan dengan pemberian
pupukmajemuk NPK dengan dosis 1 t/ha. Nampaknyapupuk majemuk NPK relatif lebih
baik daripadapupuk tunggal (ZA, Urea, TSP, dan KCl). Mobilitasunsur-unsur hara yang
siap diserap tanaman secaraberimbang dari pupuk majemuk lebih tinggi
biladibandingkan dengan pupuk tunggal. Hal ini diduga pemberian pupuk majemuk
NPK dapat melepaskan unsur-unsurhara secara bertahap sejalan dengan Subhan et al
(2009), pupuk majemuk dapat diserap oleh tanaman secara bertahap sehingga dapat
diserap sesuai kebutuhan tanaman.
Tabel 3 menunjukkan jumlah daun tanaman tomat pad 14-49 HST. hasil analisis
menunjukkan hasil yang berbeda nyata pada 49 HST.
Tabel 2. Tinggi tanaman tomat pada umur 14, 28 dan 49 HST
Kode
Perlakuan
14 HST
28 HST
49 HST
71,0 a
A
Kontrol
15.4
38.6
92,1 c
B
NPK standar
16.1
39.7
73,0 ab
C
0 NPK + 1 Pupuk hayati
16.1
38.4
80,7 bc
D
¼ NPK + 1 Pupuk hayati
15.9
38.9
84,6 bc
E
½ NPK + 1 Pupuk hayati
16.0
39.7
91,7 c
F
¾ NPK + 1 Pupuk hayati
16.2
40.0
92,6c
G
1 NPK + 1 Pupuk hayati
16.2
40.4
85,7 bc
H
¾ NPK + ¼ Pupuk hayati
17.1
39.0
86,3 bc
I
¾ NPK + ½ Pupuk hayati
17.1
40.6
87,0 bc
J
¾ NPK + ¾ Pupuk hayati
16.4
39.6
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji jarak berganda
Duncan 5%.

Tabel 3. Jumlah daun tanaman tomat pada umur 14, 28 dan 49 HST
Kode
Perlakuan
14 HST
28 HST
49 HST
19,6 a
10,6
A
Kontrol
4,3
25,5 b
11,7
B
NPK standar
5,6
21,5 a
10,7
C
0 NPK + 1 Pupuk hayati
4,3
20,6 a
11,4
D
¼ NPK + 1 Pupuk hayati
5,5
21,6 a
11,5
E
½ NPK + 1 Pupuk hayati
5,2
23,6ab
10,6
F
¾ NPK + 1 Pupuk hayati
4,4
25,8 b
11,3
G
1 NPK + 1 Pupuk hayati
5,1
25,4 b
11,4
H
¾ NPK + ¼ Pupuk hayati
5,4
24,5 ab
10,6
I
¾ NPK + ½ Pupuk hayati
4,7
24,3 ab
11,4
J
¾ NPK + ¾ Pupuk hayati
4,8
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji jarak berganda
Duncan 5%.

Rata-rata jumlah daun tanamantomat pada 49 HST menunjukkan perlakuan
Gmemiliki jumlah dauntertinggi 25,8 helai namun tidak berbeda nyata dengan
perlakuan B, F, H, I dan J namunberbeda nyata dengan perlakuan A,C, Ddan E dengan
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jumlah daun terendah yaitupada perlakuan A (kontrol) sebesar 19,6 helai.Jumlah daun
merupakan salah satu indikator pertumbuhan tanaman dan dapatdigunakan sebagai data
penunjang untuk menjelaskan proses pertumbuhan yangterjadi (Sitompul dan Guritno,
2005). Chibu dan Hidejiro (2009) menyatakan pemberian pupuk anorganik dan pupuk
hayati yang berimang mampu menyediakan nitrogen yang di dalam tanah
untukmemproduksi jumlah daun yang optimal. Hal ini membuktikan bahwa dengan
perlakuan E (pemupukan ¾ NPK + 1 Pupuk hayati) mampu memberikan hasil sebesar
23,6 helai yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan G (1 NPK + 1 Pupuk hayati).
Tabel 4 menunjukkan serapan N tanaman tomat pada vegetatif akhir (49 HST).
Hasil analisis statistik tentang serapan hara nitrogen pada tanaman 49 HST
menunjukkan perbedaan yang nyata antarperlakuan.
Tabel 4. Serapan N tanaman tomat pada umur 49 HST
Serapan N (mg tanaman-1)
176,2 a
Kontrol
A
219,1 cd
NPK standar
B
197,6 a
0 NPK + 1 Pupuk hayati
C
209,6 bc
¼ NPK + 1 Pupuk hayati
D
217,6 cd
½ NPK + 1 Pupuk hayati
E
237,8 f
¾ NPK + 1 Pupuk hayati
F
225,2
ef
1
NPK
+
1
Pupuk
hayati
G
213,8 cd
¾ NPK + ¼ Pupuk hayati
H
222,1 cd
¾
NPK
+
½
Pupuk
hayati
I
¾ NPK + ¾ Pupuk hayati
228,8 e
J
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji jarak berganda
Duncan 5%.
Kode

Perlakuan

Konsentrasi serapan Ntanaman tertinggi pada perlakuan F yaitu kombinasi ¾
NPK + 1 Pupuk hayati dengan serapan 237,8 mg tanaman-1. Kombinasi ini
menunjukkan bahwa pupuk hayati yang mengandung Azotobacter dapat mengurangi ¼
pemberian pupuk Anorganik. Selain itu, kandungan Azotobacter dalam pupuk hayati
dapat membantu meningkatkan serapan N. sejalan dengan pernyataan Neliyati (2012),
Azotobacter dapat meningkatkan serapan N karena kemampuannya dalam memfiksasi
N diudara kemudian dimanfaatkan oleh tanaman sebagai kebutuhan N tanaman.
Nitrogen yang terserap oleh tanaman terlibat langsung dalam pembentukan asam amino,
protein, asam nukleat, enzim, nukleoprotein, dan alkaloid yang sangat dibutuhkan untuk
proses pertumbuhan tanaman, terutama perkembangan daun, meningkatkan warna hijau
daun serta pembentukan cabang atau anakan (Nurlenawatiet al., 2007).
Tabel 5. Serapan P tanaman tomat pada umur 49 HST
Kode

A
B
C
D
E
F

Perlakuan
Kontrol

Serapan P
(mg tanaman-1)
81,2 a

NPK standar

90,5 c

0 NPK + 1 Pupuk hayati

83,6 ab

¼ NPK + 1 Pupuk hayati

85,8 b

½ NPK + 1 Pupuk hayati

86,5 b

¾ NPK + 1 Pupuk hayati

95,2 d
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G
H
I
J

1 NPK + 1 Pupuk hayati

92,1 c

¾ NPK + ¼ Pupuk hayati

84,2 ab

¾ NPK + ½ Pupuk hayati

85,7 b

85,4 b
¾ NPK + ¾ Pupuk hayati
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji jarak berganda
Duncan 5%.

Tabel 5 menyajikan serapan P oleh tanaman tomat pada 49 HST. Serapan P
paling tinggi pada pemupukan NPK majemuk dengan dosis ¾ NPK + 1 Pupuk hayati
dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa 1 dosis
pupuk hayati dengan kombinasi ¾ dosis NPK dapat meningkatkan serapan P tanaman
dibandingkan perlakuan lainnya. Hal ini diduga BPF Pseudomonas cepacea berperan
aktif dalam melarutkan fosfat pada tanah andisol sehingga fosfat yang diikat mineral
alofan menjadi tersedia dan diserap oleh tanaman. Sejalan dengan beberapa penelitian
bahwa BPF berperan dalam mendukung pertumbuhan tanaman melalui pelarutan fosfat.
Tamad et al (2013), mengemukakan bahwainokulasi BPF meningkatkan P larut pada
Andisol dari 30 menjadi 150-195 ppm P. BPF efektif memineralisasiP-organik pada
Andisol dari 23.7 menjadi 63.6-91.7 ppm. Penelitian Urgel et al (2004), menunjukkan
bahwa Pseudomonas fluorescens dan P. Puptida mampu meningkatkan P terekstrak
pada tanah masam sampai 50%. Penelitian Aseri et al (2009) memperlihatkan bahwa
bakteri pelarut P (Pseudomonas puptida dan Enterobacter gergoviae) mampu
meningkatkan kelarutan P pada tanah ultisol.
Tabel 6. Serapan K tanaman tomat pada umur 49 HST
Serapan K (mg tanaman-1)
98,8 a
Kontrol
A
117,3 b
NPK standar
B
99,1 a
0 NPK + 1 Pupuk hayati
C
101,0 ab
¼ NPK + 1 Pupuk hayati
D
104,2 ab
½ NPK + 1 Pupuk hayati
E
110,2 ab
¾ NPK + 1 Pupuk hayati
F
118,0 b
1 NPK + 1 Pupuk hayati
G
108,7
ab
¾ NPK + ¼ Pupuk hayati
H
110,6 ab
¾ NPK + ½ Pupuk hayati
I
110,5 ab
¾
NPK
+
¾
Pupuk
hayati
J
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji jarak berganda
Duncan 5%.
Kode

Perlakuan

Tabel 6 menunjukkan serapn K oleh tanaman tomat. Hasil serapan K tertinggi
didapati pada perlakuan G yaitu perlakuan 1 NPK + 1 Pupuk hayati tetapi tidak berbeda
nyata dengan 1 dosis NPK standar. Hal ini diduga serapan K berasal dari pemupukan
NPK majemuk. Terlihat dari peningkatan antara dosis rendah NPK sampai 1 dosis NPK
standar. Pemupukan mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah.
Pemberian pupuk NPK majemuk dapat meningkatkan unsur hara K dalam tanahuntuk
pertumbuhan tanaman. Semakin tinggi ketersediaan unsur haramaka tanaman mampu
menyerap unsur hara untuk pertumbuhan danperkembangan tanaman (Rosmarkam,
2002).

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

422

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi dosis NPK 15-15-15 dan pupuk
hayati mempengaruhi tinggi tanaman, serapan N, P dan K.Kombinasi ¾ NPK + 1
pupuk hayati menunjukkan hasil terbaik dibandingkan dengan perlakuan lain pada
tinggi tanaman dan serapan N dan P.
Saran
Diperlukan penelitian lanjutan sampai generatif untuk mengetahui efektifitas
kombinasi NPK majemuk dengan pupuk hayati.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair dan pupuk
N,P,K terhadap Kandungan N,P,K dan hasil tanaman Jagung Manis (Zea mays, L.) pada
Inceptisols Jatinangor. Penelitian telah dilakukan di Kebun Percobaan Fakultas
Pertanian Universitas Padjadjaran Jatinangor pada bulan Oktober 2015 sampai Februari
2016. Bibit Jagung yang digunakan adalah Jagung manis varietas Hibrida Bonanza yang
didapat dari petani daerah Jatinangor dan pupuk organik cair Maxigrow diproduksi oleh
PT Tani Solusi Bekasi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK), yang terdiri atas 10 kombinasi perlakuan dengan ulangan sebanyak 3
kali. sedang analisis data menggunakan analisis varians dan dilanjutkan dengan uji
Duncan pada tingkat signifikasi 5 %. Hasil percobaan menunjukan dosis 1 pupuk
organik cair yang di kombinasikan dengan NPK mulai dari ¼ dosis, ½ dosis, ¾ dosis
dan 1 dosis menunjukkan peningkatan kandungan N,P,K tanah dan hasil jagung. Hasil
tertinggi terhadap produksi jagung diperoleh dari dosis pemberian pupuk ¾ NPK dan 1
pupuk organik cair meskipun tidak berbeda nyata dengan dosis pemberian pupuk 1
NPK dan 1 pupuk organik cair.
Kata Kunci : pupuk NPK, pupuk organik cair, hasil jagung
ABSTRACT
The objective of this research was to determine the effect of liquid fertilizer and NPK
fertilizer on contens soil N,P,K and corn yield in Jatinangor Inceptisols. This research
has been done in research garden of Agricultural Faculty, University of Padjadjaran
Jatinangor. This research began on october 2015 to february 2016. The parental corn
seed var bonanza hybrid which able from the farmer jatinangor district and liquid
fertilizer Maxigrow from Bekasi west java. The research design using a Randomized
Block Design (RAK), consisting of 10 treatment combinations and 3 times replication
and continued with Duncan Multiple Range Test 5% for data analysis. The
experimental results showed a dose of 1 liquid fertilizer and NPK fertilizer ranging
from ¼ dose, ½ dose, ¾ doses and 1 dose showed increased contens soil N,P,K and
corn yield. Highly on corn yield is given with constrentation ¾ doses NPK fertilizer and
1 doses liquid fertilizer and not real defferent with the other given treatment with given
1 doses NPK fertilizer and 1 doses liquid fertilizer.
Key words: NPK fertilizer, liquid fertilizer, corn yield

LATAR BELAKANG
Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu komoditas pangan utama di Indonesia,
selain itu jagung juga sebagai produk industri dan bahan baku utama bagi pakan ternak.
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Jagung mengandung 8 g protein dan 73 g karbohidrat dalam setiap 100 g. Potensi
produktivitas jagung di Indonesia yang dapat mencapai 7,0–7,5 ton ha-1 masih jauh dari
harapan, karena Tahun 2010 tercatat produksi jagung hanya 4,43 ton ha-1 (Badan Pusat
Statistik, 2010).
Peningkatan produktivitas dan produksi jagung tidak terlepas dari usaha
pemeliharaan tanaman yang baik. Pemupukan merupakan salah satu upaya
pemeliharaan tanaman dengan tujuan agar dapat memperbaiki kesuburan tanah melalui
cara penambahan unsur hara, baik hara makro maupun mikro yang berguna bagi
pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dalam upaya mencapai produktivitas yang
tinggi sesuai potensi genetiknya, maka pemupukan merupakan faktor penentu utama
khususnya pada keseimbangan dosis dan jenis pupuk yang digunakan dan bukan
tingkat dosis yang tinggi (Thong dan Ng, 1978).
Pemupukan dapat dilakukan dengan cara mengkombinasikan pupuk organik
dengan anorganik untuk meminimalisasi input dan residu pupuk anorganik dalam
produksi, namun unsur hara tetap mencukupi bagi kebutuhan tanaman serta
memperbaiki sifat tanah (Rosmahakam dan Yuwono, 2002). Pemberian pupuk
anorganik saja bukanlah jaminan untuk memperoleh hasil maksimal tanpa diimbangi
pupuk organik, karena pupuk organik mampu berperan terhadap perbaikan sifat fisik,
kimia dan biologi tanah. Pupuk Organik Cair (POC) merupakan salah satu bentuk
pupuk organik yang dapat dikombinasikan dengan pupuk anorganik dalam
meningkatkan serapan dan hasil tanaman jagung.
Pupuk organik dalam bentuk cair dapat meningkatkan suplai unsur hara pada
tanaman dibandingkan dengan pupuk anorganik (Lingga, 1999). Pemupukan melalui
daun dapat mengurangi kerusakan akibat pemberian pupuk melalui tanah. Beberapa
jenis pupuk organik cair (POC) termasuk POC Maxigrow selain memiliki unsur hara
(makro dan mikro) yang dibutuhkan oleh tanaman juga mengandung bakteri yang
sangat berperan dalam pelarutan hara dalam tanah. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh kombinasi pupuk organik cair (POC) maxigrow dan pupuk
anorganik terhadap beberapa sifat kimia tanah dan hasil tanaman jagung.
BAHAN DAN METODA
Pengujian dilaksanakan di Kebun Percobaan, Fakultas Pertanian Unpad, Jatinangor,
Sumedang Jawa Barat yang berada pada ketinggian 820 m di atas permukaan laut.
Pengujian dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 sampai dengan Januari 2016.
Percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), sepuluh perlakuan dan
tiga ulangan.
Dosis pupuk yang digunakan yaitu A = tanpa pupuk (kontrol), B = NPK standar
(300 kg/ha urea, 150 kg/ha SP-36, 50 kg/ha KCl), C = 1 POC (5 lt/ha), D = ¼ NPK + 1
POC (75 kg/ha urea, 37,5 kg/ha SP-36, 12,5 kg/ha KCl dan 5 lt/ha POC), E= ½ NPK +
1 POC (150 kg/ha urea, 75 kg/ha SP-36, 25 kg/ha KCl dan 5 lt/ha POC), F = ¾ NPK +
1 POC (225 kg/ha urea, 105 kg/ha SP-36, 37,5 kg/ha KCl dan 5 lt/ha POC), G = 1 NPK
+ 1 POC (300 kg/ha urea, 150 kg/ha SP-36, 50 kg/ha KCl dan 5 lt/ha POC), H = ¾ NPK
+ ¼ POC (225 kg/ha urea, 105 kg/ha SP-36, 37,5 kg/ha KCl dan 1,25 lt/ha POC), I = ¾
NPK + ½ POC (225 kg/ha urea, 105 kg/ha SP-36, 37,5 kg/ha KCl dan 2,5 lt/ha POC)
dan J= ¾ NPK + ¾ POC (225 kg/ha urea, 105 kg/ha SP-36, 37,5 kg/ha KCl dan 3,75
lt/ha POC).
Rancangan percobaan ini menggunakan dua unit percobaan, unit pertama untuk
pengambilan contoh tanah dan tanaman pada masa vegetataif akhir sedangkan unit
kedua untuk pengamatan hasil tanaman jagung pada masa generatif(panen).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Sifat Kimia N,P dan K
Berdasarkan hasil pengujian perlakuan kombinasi pupuk organik cair dan N, P,
K terhadap N-total, P-potensial dan K-potensial tanah menunjukan perbedaan yang
nyata (Tabel.1). Bila dilihat dari kandungan hara dalam tanah yang dianalisis setelah
akhir penanaman terlihat bahwa setiap perlakuan menunjukan kecenderungan
peningkatan hara seiring dengan penambahan pupuk cair organik dan NPK.
Ketersediaan hara dalam tanah sangat dipengaruhi oleh adanya bahan organik. Hal ini
sejalan dengan pendapat Indrakusuma (2000) yang menyatakan bahwa bahan organik
dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah serta merupakan bahan penting
dalam menciptakan kesuburan tanah.
Tabel 1. Beberapa Sifat Tanah Akibat Perlakuan Pada Uji Efektivitas pupuk cair
organik
Perlakuan
A (Kontrol)
B (NPK Standar)
C (0 NPK + POC)
D (1/4 NPK + 1 POC)
E (1/2 NPK + 1 POC)
F (3/4 NPK + 1 POC)
G (1 NPK + 1 POC)
H (3/4 NPK + 1/4 POC)
I (3/4 NPK + 1/2 POC)
J (3/4 NPK + 3/4 POC)

N-total
0,15 a
0,20 cd
0,17 b
0,18 bc
0,19 bc
0,22 e
0,21 de
0,17 b
0,18 bc
0,19 bc

P-potensial
14,21 a
15,80 c
14,27 a
14,41 ab
15,77 c
17,16 e
16,56 d
14,87 b
15,49 c
16,48 d

K-potensial
17,30 a
23,53 de
18,51 ab
19,87 c
23,18 d
24,80 e
24,30 de
19,45 bc
22,96 d
23,38 de

Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak memberikan perbedaan
nyata berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %.
Pertumbuhan Tanaman Jagung
Hasil pengukuran tinggi tanaman14, 21, 28, 35, 42 MST dan Saat Vegetati
Maksimum (49 HST) dapat dilihat pada Tabel 2. Semua perlakuan menunjukkan
pengaruh yang berbeda nyata terhadap tinggi tanaman pada semua fase pertumbuhan.
Perbedaan tinggi akibat perlakuan diperlihatkan pada pengamatan 14 sampai 49 HST.
Tabel 2.

Diameter Batang Jagung 14, 21, 28, 35, 42
Maksimum (49 HST)

Perlakuan
14 HST
A (Kontrol)
0,40 a
B (NPK Standar)
0,64 d
C (0 NPK + POC)
0,51 b
D (1/4 NPK + 1 POC) 0,54 bc
E (1/2 NPK + 1 POC) 0,60 d
F (3/4 NPK + 1 POC) 0,78 f
G (1 NPK + 1 POC)
0,68 e
H (3/4 NPK + 1/4 POC) 0,55 c
I (3/4 NPK + 1/2 POC) 0,61 d
J (3/4 NPK + 3/4 POC) 0,61 d

21 HST
9,13 a
14,50 d
10,60 b
11,60 b
12,80 c
16,97 e
15,30 d
11,47 b
11,50 b
12,60 c

28 HST
17,87 a
25,20 e
19,07 ab
21,20 cd
22,27 d
28,33 f
25,33 e
20,23 bc
21,90 cd
22,13 d

MST dan Saat Vegetatif

35 HST
24,60 a
28,60 a
23,27 a
25,93 a
27,07 a
27,37 a
28,37 a
28,03 a
27,90 a
27,87 a

42 HST
32,43 a
40,47 e
33,03 a
34,30 ab
38,10 d
43,57 f
40,63 e
34,23 ab
35,87 bc
37,43 cd

49 HST
34,80 a
42,33 e
36,53 ab
39,17 bc
42,27 e
46,47 f
45,87 f
37,67 bc
39,50 cd
41,97 de

Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak memberikan perbedaan nyata berdasarkan
Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %.
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Pada 14 HST mulai menunjukan perbedaan yang nyata antara pemberian pupuk
NPK yang dikombinasikan dengan pupuk organik cair dibandingkan dengan perlakuan
tanpa menggunakan NPK dan pupuk organik cair. Hal ini disebabkan karena dengan
bertambah umur tanaman, maka kebutuhan unsur hara semakin besar dan keadaan
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh tanah tempat tumbuhnya, sehingga dengan
pemberian pupuk organik dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara terutama unsur
nitrogen (N) yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Seperti
dikemukakan oleh Safei, dkk (2014) bahwa unsur hara N diperlukan tanaman untuk
pertumbuhan vegetatif tanaman terutama batang, cabang dan daun.
Hasil Tanaman Jagung
Komponen hasil yang diamati menliputi: bobot tongkol, diameter tongkol,
panjang tongkol dan bobot tongkol berkelobot. Hasil perhitungan statistik menunjukkan
adanya perbedaan pengaruh perlakuan terhadap komponen hasil tanaman jagung manis
(Tabel 3).
Tabel 3. Bobot Tongkol, Diameter Tongkol, Panjang Tongkol dan Bobot Tongkol
Berkelobot
Perlakuan

Tongkol

A (Kontrol)
B (NPK Standar)
C (0 NPK + POC)
D (1/4 NPK + 1 POC)
E (1/2 NPK + 1 POC)
F (3/4 NPK + 1 POC)
G (1 NPK + 1 POC)
H (3/4 NPK + 1/4 POC)
I (3/4 NPK + 1/2 POC)
J (3/4 NPK + 3/4 POC)

142,00 a
326,67 e
235,00 b
294,00 d
309,00 d
373,00 f
354,33 f
266,67 c
302,33 d
306,33 d

Diameter
Tongkol
38,13 a
52,30 d
45,77 b
49,13 bcd
52,13 d
52,60 d
52,60 d
46,73 bc
50,13 cd
51,07 d

Panjang
Tongkol
17,10 a
21,97 def
19,20 b
20,70 c
21,87 def
22,53 f
22,23 ef
20,43 c
21,10 cd
21,17 cde

Tongkol
Berkelebot
199,00 a
483,33 e
321,33 b
423,67 d
434,00 d
528,00 f
518,00 f
359,33 c
428,33 d
428,33 d

Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak memberikan perbedaan
nyata berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %.

Pengaruh perlakuan terhadap bobot tongkol, diameter tongkol, panjang tongkol
dan bobot tongkol berkelobot merupakan komponen hasil jagung yang berpengaruh
terhadap hasil secara keseluruhan. Bobot tongkol sangat erat kaitannya dengan diamater
dan panjang tongkol. Tongkol yang panjang dengan diameter yang besar, dan baris biji
yang banyak akan menghasilkan bobot tongkol yang besar, sehingga hasil tanaman
jagung manis akan meningkat sejalan dengan sifat tongkol tersebut.
Berdasarkan bobot tongkol, diameter tongkol, panjang tongkol dan bobot
tongkol berkelebot, maka perlakuan dengan menggunakan pupuk organik cair yang di
kombinasikan dengan NPK menunjukan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan
yang tidak menggunakan pupuk organik cair dan NPK. Hasil sesuai dengan penelitian
Kadarwati dan Riajaya (2009) yang menyatakan pemberian pupuk organik dengan
kombinasi pupuk NPK memberikan hasil tanaman jagung yang lebih tinggi
dibandingkan penggunaan pupuk organik ataupun tanpa menggunakan pupuk organik.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pengujian Pupuk organik cair dan N, P, K terhadap tanaman
jagung manis (Zea mays, L.) dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengaruh anjuran pupuk organik cair yang disertai N, P, K terhadap tanaman
jagung dapat meningkatkan parameter N,P, dan K tanah serta hasil tanaman jagung
manis.
2. Pengaruh mandiri Pupuk organik cair tanpa dikombinasikan dengan pupuk
anorganik yang dianjurkan (standar) tidak meningkatkan ketersedian k dan P tanah
bila dibandingkan dengan kontrol pada beberapa .
3. Berdasarkan analisis statistik bobot tongkol per polibag dan konversi bobot hasil
per hektar tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan F (3/4 dosis NPK dan pupuk
organik cair 7 x 5 liter per hektar).
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ABSTRAK
Penerapan sistem budidaya dengan masukan energi tinggi dalam bentuk pupuk kimia
sintetik telah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas tanah-tanah pertanian di
Indonesia. Salah satu cara untuk mengatasi penurunan kualitas tersebut adalah melalui
penggunaan dan pengelolaan tanaman legum penutup tanah (LPT) sebagai sumber
bahan organik dan sekaligus sumber hara. Sebuah kajian yang bertujuan untuk
mendapatkan informasi awal mengenai strategi pengelolaan LPT Vigna unguiculata
dalam upaya memperbaiki kualitas tanah melalui pengembalian biomasa dan untuk
mengurangi penggunaan pupuk kimia sintetis dalam budidaya jagung telah dilakukan.
Dalam kajian ini LPT dikelola dengan memanen biomasanya pada posisi 10 cm, 20 cm,
dan 30 cm di atas permukaan tanah ketika berumur 4 empat minggu, dilanjutkan dengan
pemanenan total ketika LPT berumur 6 minggu. Ketiga aras perlakuan pemangkasan
tersebut dikombinasikan dengan dua takaran pemupukan (pemupukan separuh dosis dan
pemupukan penuh). Sebagai pembanding disiapkan juga perlakuan tanpa LPT dan tanpa
pemupukan. Hasil kajian menunjukkan bahwa TPT yang dipangkas pada posisi 20 cm
dan 30 cm di atas permukaan tanah memberikan kontribusi biomasa yang lebih banyak
dibandingkan LPT yang dipangkas pada posisi 10 cm. Petak-petak yang mendapatkan
biomasa dari LPT hasil pemangkasan pada posisi 20 cm dan 30 cm dan diberi pupuk
separuh dosis memberikan hasil panen jagung yang tidak berbeda jauh dengan petakpetak yang tidak mendapatkan biomasa atau petak-petak yang mendapatkan biomasa
dari LPT yang dipangkas pada posisi 10 cm dan diberi pupuk dalam dosis penuh.
Kata-kata kunci: bahan organik, jagung, legum penutup tanah, pertanian berkelanjutan,
Vigna unguiculata
ABSTRACT
Application of high production input in the form of synthetic fertilizers has degraded the
quality of agricultural soils in Indonesia. In order to overcome the problem, the use and
management of legume cover crops (LCC) as the source of ogranic matter as well as
the source of nutrients are among the available options. A study was conducted to
obtain initial information on the management strategy of leguminous cover crops
(Vigna unguiculata) to improve soil quality and to reduce the use of synthetic fertilizers
on maize crop. The LCC was harvested for biomass twice. The first harvest was
conducted when the LCC was 4 wk-old by pruning the crop at 10 cm; 20 cm, and 30 cm
from soil surface, and the second harvest, which was a total biomass harvest, when the
LCC was 6wk-old. The treatments were set up as the combination of three pruning
levels and fertilizer rates of either half normal rate or full rate. A treatment without
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LCC and fertilizer was also set up as a control. The results shows LCCs in plots with
initial pruning at 20 cm or 30 cm levels contributed for a higher total biomass
compared to those with initial pruning at 10 cm level. In addition, maize yields in plots
with LCC biomass supplied from initial pruning treatments of 20 cm or 30 cm levels
were not significantly different from those in plots supplied with full rate of fertilizers
but without LCC.
Keywords: leguminous cover crops, maize, organic matter, sustainable agriculture,
Vigna unguiculata
LATAR BELAKANG
Keberadaan bahan organik di dalam tanah merupakan faktor yang penting
dalam menentukan tingkat kesuburan dan kesehatan tanah. Walaupun hanya menempati
porsi antara 2–5 %, peranan yang dimainkan bahan organik di dalam tanah sangat besar.
Dalam aspek fisik keberadaan bahan organik di dalam tanah antara lain adalah sebagai
perekat antara partikel-partikel tanah sehingga membuat tanah-tanah berpasir
berstruktur lebih lebih stabil dan lebih baik dalam mengikat air; dan tanah-tanah yang
berlempung menjadi lebih remah (Bot & Benites, 2005). Selain sebagai penyedia hara
bahan organik juga merupakan sumber energi bagi berkembangnya mahluk hidup
(biota) yang keberadaannya di dalam tanah merupakan indikator bagi kesehatan tanah
tersebut, karena peranannya di dalam menjalankan berbagai fungsi vital, antara lain
dalam proses daur hara di dalam tanah (Krull et al., 2008).
Keuntungan utama yang dapat diberikan oleh tanaman penutup tanah adalah
bahwa terjadinya peningkatan kualitas tanah tempat dilakukannya usaha budidaya
tanaman, seperti yang diuraikan berikut ini (Calegari et al., 2010; Grover, 2013; Liu et
al., 2005; Naira et al., 2012; Tiana et al., 2013).
1) Penanaman tanaman penutup tanah dapat memperbaikan keremahan tanah, sehingga
akar tanaman dapat berkembang dengan lebih baik. Perbaikan keremahan tanah ini
menyebbakan makin meningkatnya infiltrasi air di dalam tanah sehingga aliran
permukaan (run-off) akan minimal dan tanah selalu dalam keadaan kadar lengas yang
optimum bagi pertumbuhan tanaman.
2) Keberadaan tanaman penutup tanah menghindari dampak impak langsung ke
permukaan tanah oleh air hujan, sehingga permukaan tanah lebih utuh dan terhindar
dari erosi permukaan akibat run-off.
3) Biota tanah yang menguntungkan, seperti cacing tanah dan berbagai mikrobia
menguntungkan tumbuh dengan leluasa karena tersedia makanan dalam jumlah yang
cukup berupa seresah dari tanaman penutup tanah yang mengalami pelapukan atau
yang sengaja dipanen untuk dijadikan sebagai pupuk hijau.
4) Bahan organik tanah terus bertambah dengan adanya tanaman penutup tanah.
Keberadaan bahan organik tanah dalam jumlah yang cukup memberikan dampak
positif dalam meningkatkan kesehatan tanah, karena terjadinya perbaikan sifat-sifat
fisik, kimia dan biologi tanah.
5) Tanaman penutup tanah yang berupa tanaman legum dapat menambah ketersediaan
hara terutama nitrogen ke dalam tanah karena kemampuannya dalam menambat
nitrogen bebas dari udara melalui bintil akarnya, sedang tanaman penutup tanah yang
bukan legum dapat memanfaatkan kelebihan hara dari penanaman sebelumnya dan
mendaur ulang hara-hara seperti nitrogen, fosfor dan kalium tersedia ke tanaman
berikutnya ketika seresahnya dikembalikan ke dalam tanah.
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6) Tanaman penutup tanah dapat mengurangi pertumbuhan gulma, sehingga dapat
menunrunkan biaya produksi dari penghematan biaya pengendalian gulma.
7) Bagian tanaman yang berada di permukaan tanah, lebih-lebih jika tanaman penutup
tanah yang digunakan menghsilkan beraneka bunga, merupakan habitat yang sangat
baik bagi berkembangnya berbagai jenis serangga menguntungkan seperti kumbang
pemangsa (lady beetles) dan serangga yang berlaku sebagai pemangsa dan parasitoid.
Walaupun sudah diketahui tentang peran-peran positif keberadaan bahan
organik di dalam tanah, praktik-praktik budidaya yang dilakukan pada sistem pertanian
moderen cenderung bersifat eksploitatif terhadap tanah. Pengolahan tanah yang intensif
dan penggunaan pupuk-pupuk kimia sintetik dalam takaran yang tinggi tanpa diimbangi
dengan upaya pengembalian sisa-sisa tanaman secara memadai, menyebabkan
terjadinya penurunan kadar bahan organik di sebagian besar tanah pertanian di
Indonesia sampai mencapai ambang yang sudah kritis. Dalam praktik budidaya dengan
sistem konvensional juga terjadi penurunan bahan organik tanah secara terus menerus.
Hal ini disebabkan karena sebagian besar bahan organik yang diproduksi dari suatu
lahan, yang dapat berupa hasil panen dan seresah tanaman, diangkut keluar dari lahan
tersebut tanpa diimbangi dengan pengembalian dalam bentuk bahan organik yang lain.
Upaya yang mengarah pada peningkatan dan konservasi bahan organik tanah
dengan mendatangkan bahan organik dari luar usaha tani sering dihadapkan pada
banyak kendala, antara lain: kerengkahan (bulkiness) yang menjadi ciri pupuk organik,
dan ketersediaannya di lokasi yang tidak berada di dekat lahan budidaya. Hal-hal ini
mengharuskan petani mengeluarkan tenaga dan biaya yang lebih besar untuk
penyimpanan, pengangkutan dan pengaplikasiannya. Salah satu strategi yang dapat
dipilih untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menjadikan pengelolaan bahan
organik sebagai bagian terintergasi dalam proses budidaya, misalnya dengan
penggunaan tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah yang berupa tanaman
legum dapat menambah ketersediaan hara terutama nitrogen ke dalam tanah karena
kemampuannya dalam menambat nitrogen bebas dari udara melalui bintil akarnya,
sedang tanaman penutup tanah yang bukan legum dapat memanfaatkan kelebihan hara
dari penanaman sebelumnya dan mendaur ulang hara-hara seperti nitrogen, fosfor dan
kalium tersedia ke tanaman berikutnya ketika seresahnya dikembalikan ke dalam tanah
(Acosta, 2009). Selain itu, tanaman penutup tanah dapat mengurangi pertumbuhan
gulma, sehingga dapat menunrunkan biaya produksi dari penghematan biaya
pengendalian gulma (Wang et al., 2009).
Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
peranan biomasa dari tanaman legum penutup tanah kacang tunggak (Vigna
unguiculata) dengan berbagai aras pengelolaan (pemangkasan) dalam mengurangi
penggunaan pupuk kimia sintetis dan pengaruhnya terhadap hasil tanaman jagung.
BAHAN DAN METODA
Dalam penelitian ini dipilih tanaman kacang tunggak (Vigna unguiculata)
sebagai tananam legum penutup tanah (LPT), dan ditanam mendahului tanaman pokok
berupa tanaman jagung. Percobaan dilakukan pada bulan April s.d. bulan Agustus 2016
di Kebun Percobaan Milik Dinas Perkebunan Provinsi NTB yang berlokasi di Desa
Puyung, Kecamatan Jonggat - Lombok Tengah (Lahan Ex PT Perkebunan XXVII).
Percobaan dirancang dengan rancangan petak terbagi (split-plot design) dengan tiga
ulangan (blok). Petak percobaan terdiri atas empat petak utama masing-masing
berukuran 8 m x 7 m; dialokasikan untuk mengakomodasikan tiga aras perlakuan tinggi
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

431

pemangkasan LPT, yaitu: 10 cm, 20 cm, dan 30 cm dan satu petak perlakuan tanpa
LPT. Setiap petak utama dibagi menjadi dua sub-petak yang masing-masing berukuran
8 m x 3 m untuk mengakomodasikan dua aras perlakuan dosis pupuk bagi tanaman
pokok (jagung), yaitu: pemupukan dengan dosis penuh dan pemupukan dengan dosis
separuh. Penentuan jumlah pupuk untuk dosis penuh didasarkan pada rekomendasi
pemupukan untuk varietas jagung hibrida yaitu 400 kg pupuk majemuk NPK, 200 kg
Urea dan 80 kg SP36. Setiap kombinasi perlakuan diulang dalam tiga blok. Lay out
petak percobaan dapat dilihat pada Gambar 1.

BLOK 3

BLOK 2

BLOK 1

3m

8m

Tanpa LPT

LPT Pangkas 10 cm

LPT Pangkas 20 cm

LPT Pangkas 30 cm

Gambar 1. Lay-out petak percobaan
Penanaman dan pengelolaan tanaman LPT
Benih tanaman kacang tunggak yang diperoleh dari pedagang di pasar
tradisional terlebih dahulu direndam dalam air selama 18 jam (suhu awal air + 50 C).
Benih yang sudah mulai berkecambah ditanam berjarak 20 cm x 20 cm dengan
kedalaman + 3 cm pada sub petak percobaan yang masing-masing berukuran 32 m x
7 m. Setelah tanaman LPT berumur tiga minggu, dilakukan pemangkasan sesuai dengan
aras pemangkasan yang disebutkan di atas (yaitu pada ketinggian 10 cm, 20 cm, dan 30
cm di atas tanah). Biomasa hasil pangkasan dari masing-masing perlakuan ditimbang,
lalu dikembalikan ke masing-masing petak menurut aras pemangkasan. Setelah tanaman
LPT berumur enam minggu dilakukan pemanenan biomasa LPT dengan cara
memangkas semua biomasa LPT di masing-masing petak utama. Setelah diketahui
beratnya, biomasa hasil pangkasan direcah dan dikembalikan ke masing-masing petak
sesuai dengan aras pemangkasan. Gulma yang tumbuh pada petak utama yang tidak
mengandung tanaman LPT juga dipangkas total dan biomasanya ditimbang lalu
dikembalikan ke petak semula. Untuk menekan pertumbuhan gulma selama periode
pertumbuhan tanaman pokok, dilakukan penyemprotan herbisida Polaris (PT Nufarm
Ind. Tbk; b.a. 20 % Imazapyr) segera setelah pemangkasan biomasa pada semua petak
utama. Selanjutnya, biomasa di semua petak utama dibiarkan melapuk selama tiga hari
sebelum dilakukan penanaman tanaman pokok (jagung) (Gambar 2).
Penanaman dan pemupukan jagung
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Jangung varietas Pioner P27 Gajah (PT DuPont Indonesia Tbk.) ditanam
berjarak 70 cm x 20 cm pada lubang tugal berkedalaman 3 cm. Pemupukan pertama
dilakukan setelah tanaman jagung berumur dua minggu dengan cara memberikan
masing-masing separuh alokasi pupuk NPK-Phonska, urea, dan SP36 untuk perlakuan
aras pemupukan dosis penuh, dan seperempat alokasi pupuk urea dan NPK-Phonska
untuk perlakuan aras pemupukan dosis separuh. Pemupukan kedua dilakukan setelah
tanaman jagung berumur enam minggu dengan memberikan sisa alokasi pupuk sesuai
dengan perlakuan.

Gambar 2.

Rangkaian kegiatan pengelolaan LPT dan penanaman jagung pada petak
percobaan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sumbangan biomasa dari LPT pada perbagai aras pemangkasan
Hasil percobaan menunjukkan bahwa perlakuan tinggi posisi pemangkasan LPT
berpengaruh terhadap total biomasa yang dapat disumbangkan kepada tanah oleh LPT
(Tabel 1). Makin tinggi posisi pemangkasan diperoleh biomasa yang makin tinggi juga.
Total biomasa yang diperoleh dari perlakuan pemangkasan pada posisi 20 cm di atas
permukaan tanah 2 kali lipat dibih banyak dibandingkan dengan total biomasa yang
dapat diperoleh dari perlakuan pemangkasan pada posisi 10 cm di atas permukaan
tanah. Walaupun tidak berbeda nyata dengan total biomasa pada perlakuan
pemangkasan pada posisi 20 cm di atas permukaan tanah (hanya meningkat sekitar
15%), sumbangan total biomasa tertinggi diperoleh dari perlakuan pemangkasan pada
posisi ketinggian 30 cm di atas permukaan tanah.
Data total biomasa pada perlakuan tanpa LPT merupakan hasil panen biomasa
semua vegetasi (gulma) yang tumbuh akibat ketiadaan LPT pada sub petak perlakuan
tersebut. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa rendahnya biomasa pada perlakuan
pemangkasan pada posisi 10 cm di atas permukaan tanah tampaknya disebabkan karena
kurangnya peluang bagi LPT untuk menumbuhkan tunas-tunas baru setelah dilakukan
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pemangkasan akibat dari keterbatasan ruas batang tempat tumbuhnya tunas. Dengan
membiarkan lebih banyak ruas batang ketika melakukan pemangkasan, berarti
memberikan kesempatan kepada LPT untuk menumbuhkan tunas-tunas baru yang
selanjutnya akan berkembang menjadi cabang-cabang yang akan mentingkatkan
biomasa tanaman secara keseluruhan.
Tabel 1.

Total biomasa yang dapat disumbang kepada tanah pada berbagai perlakuan
pengelolaan LPT. Angka di dalam kurung adalah 2x standar error (SE) dari
rata-rata.

PERLAKUAN LPT
Tanpa LPT
LPT pemangkasan ketinggian 10 cm
LPT pemangkasan ketinggian 20 cm
LPT pemangkasan ketinggian 30 cm

TOTAL BIOMASA
7,95 (3,09)
24,29 (6,81)
49,91 (6,39)
58,85 (4,53)

Hasil tanaman jagung pada perbagai perlakuan pemangkasan LPT dan dosis
pupuk
Sumbangan biomasa yang diberikan oleh LPT kepada tanah di petak-petak
percobaan berpengaruh terhadap hasil tanaman jagung. Tabel 2 memperlihatkan bahwa
hasil tanaman jagung, yang diwakili oleh tiga variabel yaitu tongkol basah, pipilan
basah, dan pipilan kering, mengalami peningkatan yang nyata dengan makin tingginya
sumbangan biomasa oleh LPT. Makin tinggi total biomasa LPT yang dikembalikan ke
dalam tanah menyebabkan makin tingginya hasil tanaman jagung.
Dari percobaan ini diperoleh informasi bahwa pemberian biomasa LPT ke dalam
tanah dalam jumlah yang cukup ternyata dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia
sampai dengan 50 % dari dosis standar yang dibutuhkan. Hasil tanaman jagung dari
petak perlakuan dengan sumbangan biomasa LPT yang dipangkas pada posisi 20 cm
dan 30 cm dan hanya diberi separuh dosis standar setara dengan hasil tanaman jagung
yang diberi dosis penuh tetapi tidak mendapatkan biomasa LPT.
Tabel 2. Data hasil pengamatan beberapa variabel tanaman jagung (TKLBSH = berat
tongkol basah; PPLBSH=berat pipilan basah; dan PPLKRG=berat pipilan
kering) pada berbagai perlakuan pengelolaan LPT dan dosis pemupukan.
Angka di dalam kurung pada setiap kolom variabel adalah 2x standar error
(SE) dari rata-rata.
PERLAKUAN LPT dan
PEMUPUKAN
Tanpa LPT - Separuh Dosis
Tanpa LPT - Dosis Penuh
LPT 10 cm - Separuh Dosis
LPT 10 cm - Dosis Penuh
LPT 20 cm - Separuh Dosis
LPT 20 cm - Dosis Penuh
LPT 30 cm - Separuh Dosis
LPT 30 cm - Dosis Penuh

TKLBSH
(kg)
30,37 (4,37)
69,95 (9,55)
36,12 (7,41)
76,99 (4,25)
(10,09
70,27 )
81,95 (9,32)
65,28 (9,18)
79,26 (5,01)
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VARIABLE
PPLBSH
(kg)
17,16 (2,01)
42,41 (8,17)
24,23 (4,80)
53,43 (4,76)

PPLKRG
(kg)
8,81 (1,15)
20,84 (3,26)
11,63 (2,31)
25,65 (2,28)

48,59
55,45
44,15
55,59

23,99
29,39
21,85
29,46

(8,25)
(4,68)
(4,93)
(6,77)

(2,63)
(2,48)
(1,22)
(3,59)
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KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
1. Perlakuan pemangkasan LPT pada berbagai posisi di atas permukaan tanah
berpengaruh terhadap total biomasa yang dapat disumbangkan oleh LPT. Total
biomasa yang dapat disumbangkan kepada tanah dari tanaman LPT yang
dipangkas pada posisi 30 cm di atas tanah (58,85 kg) tidak berbeda nyata dengan
biomasa tanaman LPT yang dipangkas pada posisi 20 cm (49,91 kg); keduanya
berbeda nyata dengan biomasa LPT yang dipangkas 10 cm (24,29 kg).
2. Tanaman LPT berkontribusi nyata pada peningkatan hasil panen jagung. Hasil
jagung pada petak yang diberi separuh dosis pupuk sintetik tetapi mendapatkan
biomasa LPT yang dipangkas pada posisi 20 cm dan 30 cm menyamai hasil
tanaman jagung pada petak yang diberi dosis penuh pupuk sintetik tetapi tidak
mendapatkan biomasa LPT.
Diperlukan kajian lanjutan mengenai pola pengelolaan LPT yang efieisn dalam
kaitannya dengan sumbangan biomasa LPT tersebut untuk mengurangi penggunaan
pupuk.
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PENGEMBANGAN SISTEM PRAKIRAAN IKLIM MUSIMAN BERBASIS
KEARIFAN LOKAL SASAK DAN FENOMENA ENOS SEBAGAI ALAT BANTU
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TANAM TEMBAKAU DI PULAU LOMBOK.
(DEVELOPMENT OF SEASONAL CLIMATE FORECAST BASED ON SASAK
INDIGENEOUS KNOWLEDGE AND ENSO PHENOMENA FOR DECISION
SUPPOERT SYSTEM TOOL FOR TOBACCO PLANTATION IN LOMBOK).
Ismail Yasin
Fakultas Pertanian Universitas Mataram
M.L. Rayes, D. Suproyogo dan S. Prijono
Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang

ABSTRAK
Anomali iklim musiman mempunyai pengaruh yang nyata pada produksi tanaman
tembakau. Kemarau basah atau hujan yang berlebihan selama musim kemarau dapat
mengancam pertumbuhan tanaman. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari kemampuan
meramal dari sistem prakiraan iklim musiman berbasis kearifan lokal (warige) yang
dikombinasi dengan sistem prakiraan iklim berbasis ENOS. Hasil SPIM yang dikombinasi
ini kemudian dipergunakan untuk menyusun strategi tanam tembakau di sentra pertanaman
tembakau di Pulau Lombok. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan teknik
survai di lapangan Data yang dikumpulkan adalah keragaan tanaman tembakau di
lapangan, kalender luni-solar tahun 1950 s/d 2013. Data meteorologi harian pada lokasi
yang representatif selama 10 tahun dan curah hujan bulanan selama 50 tahun yang diambil
dari stasiun pencatat data cuaca dan klimatologi di Pulau Lombok. Data IOS bulanan
dengan rentang waktu 1950 s/d 2013 diperoleh dari laman: www.bom.gov.au. Kalender
lunisolar dari tahun 1950 hingga 2013 dibuat menggunakan Kalender Gresik yang
diperoleh dari laman http://www.kalenderjawa.com/ Hasil dari penelitian ini dapat
diringkas sebagai berikut: Sistem prakiraan iklim musiman (SPIM) berbasis ENOS dan
kearifan lokal mampu memprediksi sifat hujan di musim hujan maupun pada musim
kemarau. Fenomena ENOS memperlihatkan hubungan yang lebih nyata pada kuantitas
curah hujan dibandingkan dengan menggunakan warige. Meskipun demikian penggunaan
warige lebih mudah dan pencegahan dampak buruknya dapat dilakukan jauh sebelum
kejadian. Penggabungan kedua sistem prakiraan musim memberi kemampuan ramal yang
lebih baik. Penggunaan warige dan IOS untuk meramal sifat hujan musim kemarau dapat
mengurangi resiko gagal tanam tembakau karena kemarau Basah. Bila kemarau bersifat
kering penanaman dapat dilakukan pada akhir bulan April hingga Mei.
Kata kunci: Anomali iklim, variasi iklim, kemarau basah, warige, Indeks Osilasi
Selatan, El Nino dan Osilasi Selatan, Sistem Prakiraan Iklim Musiman.
ABSTRACT
Seasonal climate Anomaly has pronounced impact on tobacco production in Lombok.
Excessive rainfall during dry season has undesirable impact on tobacco growth. The
objective of this research was to study the skill of seasonal climate forecast (SCF) using
indigeneous knowledge of Sasak etnic (warige) combined with ENSO indicators. The
results of SCF are used for devising cropping strategy of tobacco in the center of
tobacco area in Lombok. The research used descriptive method with applying survey
technique. Data collected include performance of tobacco plants in field during
growing season 2012 and 2013. A ten year daily meteorological data and a-60 year
monthly rainfall data were collected from representative meteorogical stations.
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Monthly SOI was taken from: www.bom.gov.au. Luni-solar calender from 1950 to 2013
was established using Kalender Gresik available at http://www.kalenderjawa.com/ The
results showed that individually either Warige or ENSO can predict rainfall occurrence
in Lombok. ENSO indicators showed more significant effect compared to lunar phase
predicted using warige. If both predictors were combinated then the accuracy of
prediction is clearer meaning the skill is greater compared to using individual
predictors. Hence use of combined warige and ENSO can accurately predict wet dry
season that may unfavorable for tobacco growth.
Keywords: Climate anomaly, climate variability, wet dry season, warige, SOI, ENSO,
Seasonal climate forecast.
LATAR BELAKANG
Anomali iklim musiman merupakan penyebab utama menurunnya produksi
tanaman pangan di Pulau Lombok. Kejadian kemarau panjang tahun 1982/1983, tahun
1991, tahun 1994 dan 1997/1998 menyebabkan meluasnya kekeringan yang berakibat
gagal panen dan menurunnya produksi padi di sentra produksi padi di Pulau Lombok
(Yasin et al., 2003). BPTPH NTB (1999) melaporkan bahwa anomali iklim tahun
1997/1998 telah menyebabkan 8.400 ha tanaman padi mengalami kekeringan dan 1.400
ha diantaranya mengalami puso. Dinas Pertanian Provonsi NTB mencatat lebih kurang
39.000 ha tanaman padi mengalami kekeringan dan lebih kurang 10.000 ha lahan tadah
hujan gagal ditanami karena anomali iklim pada tahun 2006/2007 (Dinas Pertanian NTB,
2007). Peristiwa kekeringan di atas sebahagian disebabkan oleh fenomena El Niño dan
sebahagian lainnya disebabkan oleh faktor lain, misalnya jeda hujan beberapa minggu
di tengah musim tanam sering tidak terkait dengan fenomena El Niño, akan tetapi hal
tersebut dapat dijelaskan oleh sistem Warige (Mahrup et al, 2008; Yasin et al., 2009).
Selain sebagai lumbung beras, Pulau Lombok juga adalah penghasil tembakau
berkualitas tinggi (Tim Puslisda UNRAM, 2007). Budidaya tembakau telah menjadi
andalan usahatani pasca tanaman padi musim tanam pertama bagi petani di Pulau
Lombok, khususnya di kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Alasan utama
mereka antara lain karena budidaya tembakau menjanjikan pendapatan yang lebih baik
daripada komoditas lainnya. Meskipun demikian, pengusahaan tembakau memerlukan
modal dan mempunyai resiko yang sangat tinggi. Resiko yang tinggi datang dari faktor
cuaca, yakni hujan lebat yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Meskipun tanaman
tembakau membutuhkan jumlah air yang cukup kelebihan air dalam media tanaman
akan merusak sistem perakaran tembakau (Harwati, 2007; Sairam et al; 2008). Kondisi
tumpat air semacam itu dapat mematikan tanaman tembakau (Crowford and Braendle,
1996; Biglouei, et al., 2010). Oleh karena itu, kondisi tanpa hujan dan drainase yang
sempurna, serta tanah yang sarang diperlukan agar tanaman terhindar dari resiko
kelebihan air yang merusak tanaman tembakau akibat adanya hujan lebat yang tak
terduga.
Tujuan umum penelitian ini adalah mengembangkan model prakiraan sifat hujan
musiman berbasis kearifan lokal yang dikompilasi dengan parameter fenomena variasi
iklim yang relevan seperti IOS sehingga menghasilkan sistem prakiraan musiman yang
lebih akurat untuk menentukan strategi tanam optimal untuk tanaman tembakau.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh petani, kelompok tani,
pemerintah, pebisnis tembakau sebagai suatu alat pendukung pengambilan keputusan
dalam menyusun strategi tanam di sentra pertanaman tembakau di Pulau Lombok.
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BAHAN DAN METODA
Lokasi Penelitian
Penelitian ini meliputi ± 100,000 ha lahan sawah irigasi dan irigasi embung yang
oleh petani secara tradisi atau potensial ditanami tembakau. Lokasi tersebut terletak di
bagian selatan Gunung Rinjani hingga mendekati perbukitan selatan. Posisi geografis
lokasi ditampilkan pada Gambar 1 . Tanamana tembakau ditanam petani setelah panen
padi musim tanam pertama (MT1).

Gambar 1. Peta sentra pertanaman tembakau, lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan kawasan lahan pertanian tanaman padi di Pulau
Lombok yang mempunyai tipe iklim C3, D3, dan D4, serta berada di sisi selatan
Pegunungan Rinjani. Peta tipe iklim yang diacu adalah peta tipe iklim menurut
Oldeman et al. (1980) yang diperbaharui oleh Assyakur (2010).
Penetapan lokasi penelitian didasarkan status lokasi yang merupakan sentra dan
potensial menjadi sentra tanaman tembakau. Karakteristik tanah di lokasi tersebut telah
diteliti oleh Tim Puslisda UNRAM (2007), sehingga basis data tanah dan lahan untuk
penelitian ini sudah tersedia. Tingkat kesesuaian lahan dari areal tersebut dapat
dianalisis dengan menggunakan data mentah yang telah dikumpulkan oleh team
tersebut. Secara umum lokasi penelitian mempunyai jenis tanah yang digolongkan
menjadi 4 ordo tanah, yaitu: Entisol, Inceptisol, Alfisol, dan Vertisol.
Waktu Penelitian
Waktu penelitian dibagi menjadi dua periode, yaitu pengumpulan data di
lapangan/survei, dan penelitian di rumah kaca (green house). Pengumpulan data di
lapangan dilaksanakan selama 3 periode, yaitu: 1) Maret - Mei 2012, 2) April - Oktober
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2012, 3) April - Oktober 2013. Sementara itu, percobaan di rumah kaca dilaksanakan
dari bulan Novemper 2012 - Januari 2013.
Data
Data IOS bulanan digunakan untuk memprakirakan sifat pertengahan musim
kemarau. Data IOS bulanan dipergunakan untuk melihat hubungan nilai IOS Mei s/d
September dengan curah hujan bulan-bulan Juni s/d November. . IOS < -5
dikategorikan sebagai El Nino, IOS -5 hingga 5 dikategorikan sebagai Netral, dan IOS >
5 dikategorikan sebagai La Nina. Data IOS bulanan ersedia di laman
http://www.bom.gov.au/ milik Biro Meteorologi Australia.
Sifat kebasahan musim berdasarkan warige Sasak dideteksi menggunakan
kalender Sasak. Kalender Sasak adalah suatu kalender luni-solar yang awalnya (bulan
satu) jatuh pada awal musim kemarau, yaitu antara awal dasarian ketiga bulan April
sampai dengan akhir dasarian kedua bulan Mei. Untuk menetapkan sifat kebasahan
musim digunakan Tumbuk yang dikaitkan dengan fase bulan Kejadian tumbuk di Pulau
Lombok adalah tanggal 15 Oktober. Kejadian tumbuk ini kemudian dikaitkan dengan
fase bulan. Tumbuk (tanggaal 15 Oktober) yang bersesuaian dengan fase bulan sabit
berkaitan prakiraan tahun basah, sedangkan tumbuk yang bersesuaian dengan fase bulan
purnama diprediksi mendatangkan tahun sedang dan akhirnya tumbuk yang bersesuaian
dengan fase bulan susut diprediksi mendatangkan kemarau panjang atau tahun kering.
Untuk memperoleh tanggal tumbuk (15 Oktober dari tahun 1950 hingga 2013
digunakan Kaleder Jawa. Kalender Jawa menyediakan kalender Masehi dan Kalender
Hijriah dari tahun 1900 hingga tahun 2100. Kalender Jawa tersedia pada laman
http://www.kalenderjawa.com/
Uji Kemampuan (Skill) Prakiraan Iklim Musiaman
Untuk melihat skill atau kehandalan metode prakiraan digunakan uji Kruskal Wallis dirumuskan sebagai berikut:
 Rj 2 
12
H
x 
9
  3N  1
N N  1 
nj 
dimana H adalah Homogenitas sampel, N adalah jumlah sampel, Rj jumlah ranking
data curah hujan observasi dan model, dan nj adalah jumlah sampel curah hujan
observasi dan model. Homogentas sampel dari observasi dan model dibandingkan
dengan nilai Chi kuadrat (ẋ)pada derajat bebas lokasi curah hujan (k-1).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Variasi Iklim Musiman Berdasarkan Warige
Secara tunggal sistem prakiraan musim berbasis warige sebenarnya
memprediksi aktivitas angin zonal (Mulyana, 2002) Aktivititas angin zonal ini
membawa hujan konvektif yang disertai dengan guruh, petir dan angin kencang.
Aktivitas angin zonal ini pada tahun basah warige mulai dari pertengahn Desember
hingga akhir Februari. Pada tahun kering aktivitas angin ini mulai bulan April hingga
pertengahan musim kemarau (Aldrian dan Susanto, 2003) hingga pertengahan musim
kemarau. Namun aktivitas ini hanya berlangsung lebih kurang 45 hari.
Tahun basah warige ditandai dengan musim hujan yang datang lebih awal dan
hujan lebat terjadi sepanjang musim hujan (November s/d Februari). Curah hujan
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mengalami peningkatan secara signifikan pada bulan Pebruari (250 mm) ke bulan
Maret (300 mm), namun segera menurun tajam memasuki April, Mei dan Juni. Pola
yang demikian ini disebut sebagai tahun basah, kemarau kering (Mahrup et al, 2008;
Yasin et al., 2009).
Tahun kering warige ditandai dengan kemarau panjang (awal musim hujan
datang lebih lambat). Biasanya hujan yang signifikan yang ditandai sebagai awal musim
hujan terjadi pada dasarian kedua bulan Desember. Hujan bulan-bulan-bulan Januari
dan Februari tidaak begitu signifikan; akan tetapi segera setelah itu terjadi hujan lebat
(sekitar bulan Maret dan April yang diikuti dengan curah hujan yang intensitasnya
menurun secara berangsur-angsur memasuki bulan-bulan musim kemarau. Tipe hujan
seperti inilah yang disebut kemarau basah.
Analisis statistik menunjukkan bahwa penggunaan warige mempunyai pengaruh
pada besarnya curah hujan musim kemarau di semua lokasi Gambar 2 Perbedaan yang
lebih tegas terlihat di daerah areal utama dan areal potensial. Analisis hubungan tanggal
tumbuk dengan curah hujan menunjukkan bahwa pola curah hujan musiman (Musim
hujan (MH) dan musim kemarau (MK)) pada umumnya cenderung bervariasi namun
perbedaan yang ditemukan pada daerah areal utama dan areal potensial. Warige
tampaknya sangat baik memprakirakan sifat hujan di daerah bagian tengah dan bagian
barat dari pulau Lombok di mana bagian ini akan memperoleh hujan dari angin
baratdaya.
Peningkatan curah hujan yang disumbangkan oleh warige basah tergolong kecil
bila dibandingkan dengan warige sedang; akan tetapi kemampuan warige untuk
memprediksi hari jeda dan hari hujan sangat bermanfaat, terutama dalam perencanaan
permberian air irigasi. Prakiraan distribusi hujan yang akurat dapat mendorong petani
memilih tanggal tanam atau tanaman yang tepat sesuai dengan pola distribusi hujan.
Pada tahun yang relatif basah disamping baik untuk memilih tanaman padi pada musim
kemarau, juga menjamin produksi tanaman palawija seperti kedelai dan jagung di
lahan-lahan yang tidak didukung oleh air irigasi. Misalnya produksi palawaija (kedelai)
pada MT-2, tahun 2011/2012 memberi hasil rata-rata relatif tinggi, bagi petani yang
merencanakan waktu tanam yang tepat sesuai dengan yang diprediksi warige.

Gambar 2: Variasi curah hujan disebabkan oleh posisi matahari dan fase bulan (warige)
Penggunaan warige untuk mendeteksi variasi hujan areal perluasan tanaman
tembakau menunjukkan perbedaan yang kurang tegas. Hal ini dapat disebabkan karena
daerah yang terletak di bagian timur dan tenggara kurang dipengaruhi oleh angin
baratdaya yang datang sekitar Januari dan Februari. Wilayah timur dan tenggara ini
tampaknya hujannya merupakan bayangan hujan yang datang dari pegunungan Rinjani.
Warige tampaknya sangat baik memprakirakan hujan di daerah bagian tengah dan
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bagian barat dari pulau Lombok di mana bagian ini akan memperoleh hujan dari angin
baratdaya. Warige mempunyai hubungan yang kuat dengan hujan bulan November
sampai bulan Mei dimana pada saat-saat itu kemampuan predektor dari fenomena
ENOS sangat lemah (McBride, dan Nicholls, 1983, Abawi et al., 2002).
Variabilitas Curah Hujan Berdasarkan Fenomena ENOS
Variasi iklim musiman disebabkan oleh fenomena ENOS umumnya pengaruhnya
tampak lebih nyata. ENOS yang kuat dengan IOS > 10 dapat menyebabkan kemarau
panjang. Yasin dan Ma’shum (2006) menjelaskan bahwa hujan musiman di beberapa
tempat di pulau Lombok mempunyai keterkaitan dengan IOS beberapa bulan
sebelumnya. Hubungan terkuat diperlihatkan pada kejadian hujan sepanjang musim
kemarau (Juni s/d Nopember) dan yang terlemah terjadi mulai bulan Desember s/d
bulan April. Pada saat IOS-curah hujan mengalami korelasi terlemah, justru warige
mengalami hubungan terkuat. Gambar 3 memperlihatkan bahwa fenomena ENOS
berpengaruh nyata pada sifat hujan musiman di Pulaau Lombok. Beberapa hasil
penelitian sebelumnya mendokumentasikan adanya hubungan yang kuat antara El Niño
(Osilasi Selatan) ENOS dan hujan di atas wilayah Indonesia (Kirino, 2000). Kedekatan
hubungan itu bervariasi dari musim ke musim dengan hubungan terdekat terjadi
menjelang masuknya musim hujan di Indonesia (September hingga November) dan
hubungan terlemah terjadi pada pertengahan musim hujan (Desember hingga bulan
Maret) (Abawi et al., 2002, Yasin et al., 2009).
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penggunaan IOS mempunyai
pengaruh pada besarnya curah hujan musim kemarau di semua lokasi Gambar 3.
Perbedaan yang lebih tegas terlihat di daerah yang beriklim lebih basah (daerah
pegunungan Rinjani). Hal ini tampaknya disebabkan pada saat itu berasal dari barat
daya. Pada saat ini pusat panas berpindah ke utara katulistiwa angin cukup dari
Samudera India dibelokkan menjadi angin baratdaya yang mendatangkan hujan di Pulau
Lombok setelah bulan Februari.

Gambar 3.:Variasi curah hujan disebabkan oleh fenomena ENOS
.
Pada musim kemarau curah hujan berkurang. Pada tipe tahun ENOS curah hujan
lebih kecil dibandingkan dengan curah hujan tahun kering-warige. Ini dapat terlihat
pada perbedaan tinggi pada histogram Gambar 3. Hujan tertinggi ditemukan pada pola
curah hujan tipe La Nina; sedangkan surah hujan terendah terjadi pada tipe tahun El
Nino.
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Penggabungan Sistem Prakiraan Iklim Berbasis ENOS dan Warige
Berdasarkan fenomena ENOS dari tahun 1950 – 2012 menghasilkan
pengelompokan 20 tahun La Nina (L), 27 tahun netral(N) dan 15 tahun El Nino (E).
Pada rentang tahun 2000 – 2012 terjadi 3 kali tahun La Nina (L), 6 tahun netral (N) dan
3 tahun El Nino (E); sedangkan pada musim kemarau terjadi 6 kali kemarau La Nina
(L), 2 kali kemarau netral (N) dan 4 kemarau El Nino (E).
Bila tipe tahun ENOS dan tipe tahun warige digabung maka tejadi kombinasi
seperti disajikan pada Tabel 2. Dalam rentang periode 1950 – 2012 pada musim hujan
terjadi 3 kali BL, 8 kali BN, 5 kali BE, 8 kali SE, 6 kali SN, 9 kali SE, 10 kali kn, 7 kali
KN dan 6 kali KE; sedngkan pada musim kemarau terjadi 3 KALI BL, 15 kali BN, 5
kali BE, 11 kali SE, 5 kali SN, 6 kali SE, 6 kali kn, 7 kali KN dan 4 kali KE. Pada
rentang tahun 2001 – 2012 terjadi 1 kali tahun BE, 3 kali BN, 2 kali tahun SL, 1 kali
SN, 2 kali tahun KL dan 2 kali tahun KE; sedangkan pada musim kemarau terjadi 1 kali
tahun BL, 1 kali BE, 1 kali SN, 2 kali SE, 1 kali tahun KL dan 2 kali tahun KN.
Tabel 1. Kombinasi tipe tahun warige (W) dan ENOS (E) untuk sifat hujan musim
kemarau dan musim hujan selama periode tahun 2000 -2012.
Tahun
MK-W MK-E
MK-WE
MH-W MH-E
2000
2001
S
L
SL
S
L
2001
2002
K
N
KN
B
L
2002
2003
B
E
BE
K
N
2003
2004
S
N
SN
S
E
2004
2005
K
E
KE
B
E
2005
2006
S
L
SL
S
E
2006
2007
K
E
KE
B
E
2007
2008
B
L
BL
K
E
2008
2009
S
L
SL
S
N
2009
2010
K
E
KE
B
L
2010
2011
B
L
BL
K
N
2011
2012
S
L
SL
S
L
2012
2013
K
N
KN
K
N
2013
2014
B
N
BN
Keterangan: MK musim kemarau, MH musim hujan, W warige dan E ENOS

MH-WE
SL
BL
KN
SE
BE
SE
BE
KN
SN
BL
NL
SL
KN

Dengan menggabungkan dua prediktor peluang akurasi hasil prediksi dapat
ditingkatkan. Hasil gabungan sistem Warige dan ENOS ditampilkan pada Tabel 2.
Apabila tahun tahun basah (warige) bersamaan dengan fenomena La Nina (tahun basah
ENOS) maka akan bergabung dua kondisi basah yang disebabkan oleh La Nina dan
tahun basah warige. Kombinasi dari dua tipe tahun basah ini akan menghasilkan hujan
yang lebat mulai bulan November hingga awal Musim kemarau (Mei). Bila nilai IOS
terus positif (>5) sepanjang musim kemarau maka akan menghasilkan kemarau basah.
Akan tetapi apabila La Nina berhenti sebelam memasuki musim kemarau maka
kemungkinan besar akan terjadi kemarau yang relatif kering. Sebaliknya apabila terjadi
tahun kering warige yang bersamaan dengan El Nino maka akan terjadi kekeringan
yang lebih parah dari biasanya.
Tabel 2 memperlihatkan curah hujan sebagai hasi dari pengaruh gabungan
fenomana ENOS dan aktivitas angin zonal yang diprediksi dengan warige. Hasil
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penggabungan yang disajikan pada Table 3. menunjukkan bahwa fenomena ENOS lebih
nyata dari pada fenomena angkasa (warige) pada semua areal pertanaman tembakau.
Tabel 2. Kombinasi tipe tahun warige (W) dan ENOS (E) untuk sifat hujan musim
Penghujan dan musim kemarau selama periode tahun 1950 -2012.
Tipe tahun warige dan
Musim Penghujan
Kombinasi
ENOS
AU
AE
Basah Π La Nina
BL
1418
1194
Basah Π Netral
BN
1268
1195
Basah Π El Nino
BE
1185
1036
Sedang Π La Nina
SL
1507
1236
Sedang Π Netral
SN
1362
1144
Sedang Π El Nino
SE
1213
962
Kering Π La Nina
KL
1378
1155
Kering Π Netral
KN
1247
971
Kering Π El Nino
KE
1043
822
Keterangan AU = areal utama AE areal perluasan

Musim Kemarau
AU
AE
743
518
423
284
314
206
467
296
427
279
299
178
398
245
331
159
226
88

Berdasarkan kombinasi tipe tahun di atas maka dilakukan penyederhanaan 1)
tipe BL, SL dikategorikan tahun Basah, tipe tahun BN, BE, SN. KL dikategorikan
tahun Sedang, tahun KE, KN dan SE dikategorikan tahun Kering.
Menggunakan SPIM Untuk Menyusun Strategi Menanam Tembakau
Pada tipe kemarau Basah belum memungkinkan untuk mulai tanaman tembakau
di areal perluasn. Bila penanaman dipaksa maka harus dibuat saluran drainase yang
sempurna. Pekerjaan ini akan memerlukan dana yang sangat besar bila dipaksakan
dapat terjadi lebih besar biaya dari pendapatan. Maka keputusan terbaik adalah
menunggu sampai hujan reda beberapa minggu kemudian. Alternatif lain adalah
mengganti tanaman tembakau dengan tanaman lain
Awal tanam (pemindahan) bibit tembakau dilakukan pada akhir bulan Juni
(Gambar 4). Selanjutnya karena maish ada potensi hujan pada bulan-bulan berikutnya
maka perlu dibuat sistem drainasi yang baik. Bahkan di areal perluasan yang
mempunyai tanah liat (Vertisol) sistem drainase yang sempurna bersifat krusial. Apabila
ini diabaikan maka kemungkinan besar akan terjadi gagal tanam atau penurunan hasil
yang drastis karena berkurangnya jumlah populasi tembakau yang dapat dipanen.
Pada musim kemarau tipe sedang di areal perluasan mempunyai tipe kemarau
kering, sedangkan di areal utama memperlihat tipe cenderung kemarau basah. Penaman
dapat dimuali bulan Mei dan berakhir bulan Agustus (Gambar 5). Diperlukan perlakuan
irigasi pada bula Juli hingga panen. Pada Jenis tanah Vertisol yang mempunyai irigasi
Embung perlakuan irigasi siram dilakukan lebih awal. Untuk itu perlu dilakukan
penyesuaian luas tanam dengan jumlah persediaan air di embung.
Musim kemarau tipe Kering dicirikan dengan hilangnya curah hujan lebih
awal, biasanya akhir april atau awal Mei. sangat menguntungkan bagi penanam
tembakau. Penanaman tembakau baik di areal uatma maupun di areal perluasan
sepenuh bergantung pada cadangan air irigasi maupun cadangan air embung’. Awal
tanam dilakukan awal Me (Gambar 6). Hujan terakhir yang terjadi pada bulan Mei ini
dipergunakan untuk persiapan atau pengelahan tanah.
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Gambar 4. Skema awal tanam tanaman tembakau berdasarkan perkiraan sifat hujan
musim kemarau basah.

Gambar 5. Skema awal tanam tembakau berdasarkan perkiraan sifat hujan musim
kemarau sedang
Apr
il

Mei

Mei

Juni

Juni

Juli

Juli

Agus

Agus

Sep

Sep

Sep

Pupuk
Hijau
Pengairan

Pembibitan
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tanam
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pertumbuhan
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Gambar 6. Skema awal tanam tembakau berdasarkan perkiraan sifat hujan musim
kemarau kering
Tipe kemarau kering menciptakan kondisi terbaik bagi penanaman tembakau.
Penanaman tembakau dapat dilakukan lebih awal, yaitu pada dasarian kedua bulan Mei.
Dengan demikian panen daun berakhir lebih awal. Masa panen tanaman tembakau
berlangsung lebih kurang dua bulan. Pemanenan dilakukan setiap minggu dengan
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memetik dua daun setiap kali panen. Jumlah daun maksimal 14 daun sehingga
diperlukan minimal tujuh minggu untuk menyelesaikan panen. Setelah panen selesai
maka batang tembakau dicabut dan kalau masih ada sisa air irigasi lahan akan diairi dan
ditanami tanaman pupuk hijau guna pengembalian kesuburan tanah.
KESIMPULAN
Sistem prakiraan iklim musiman (SPIM) berbasis ENOS dan kearifan lokal
(warige) mampu memprediksi sifat hujan di musim hujan maupun pada musim
kemarau. Penggunaan fenomena ENOS memperlihatkan hubungan yang lebih nyata
pada kuantitas curah hujan dibandingkan dengan menggunakan warige. Penggabungan
kedua sistem prakiraan musim memberi kemampuan ramal yang lebih baik.
Penggunaan warige dan IOS untuk meramal sifat hujan musim kemarau dapat
mengurangi resiko gagal tanam tembakau karena kemarau Basah). Bila kemarau
bersifat kering penanaman dapat dilakukan pada akhir bulan April hingga Mei.
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PENGGUNAAN BIO-SLURRY (LIMBAH BIOGAS) SEBAGAI PUPUK
ORGANIK PADA TANAMAN KACANG PANJANG (Vigna sinensis) dan
CABE BESAR (Capsicum annum.L.)
(APPLICATION OF BIO-SLURRY AS AN ORGANIC FERTILIZER ON
CHILLY AND LONG-BEAN BASED CROPPING SYSTEM )
Karwati Zawani danSukartono
Fakultas Pertanian, Universitas Mataram
ABSTRAK
Bio-s;urry merupakan limbah akhir instalasi biogas berbasis kotoran hewan yang masih
mempunyai kandungan hara yang cukup tinggi. Pemanfaatannya sebagai pupuk organik
sangat terbatas oleh petani. Percobaan yang bertujuan untuk mengetahui respon
pertumbuhan dan hasil tananaman cabe (Capsicum annum.L.) (seri I) dan kacang
panjang (Vigna sinensis) (Seri II) akibataplikasi bio-slurry telah dilakukan lahan sawah
di Mataram Lombok. Perlakuan yang diuji pada masing-masing seri percobaan tersebut
adalah: 100% bio-slurry , 75% bio-slurry + 25% N,P,K), 50% bio-slurry + 50% N,P,K,
25% bio-slurry + 75% N,P,Kdan 100% N,P,K. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
aplikasi pupuk 100% bio-slurry pada tanaman cabe dan kacang panjang tidak berbeda
dengan aplikasikombinasi bio-slurry dan pupuk anorganik. Aplikasipupuk 100% bioslurry pada tanaman cabe dan kacang panjang menghasilkan buah masing-masing 9.24
ton/ha dan 17.73 ton/ha, tidak berbeda nyata dengan pemberian 100% pupuk phonska
dan/atau N,P,K.Hasil panen buah kacang panjang paling tinggi (20.5 ton/ha) diperoleh
pada perlakuan 75% bioslurrydan 25% N,P,K, sedangkan pada tanaman cabe besar,
berat buah tertinggi (9.92 ton/ha) pada perlakuan 100% pupuk anorganik. Hasil
percobaan pada tanaman kacang panjang, pilihan kombinasi pupuk terbaik
menggunakan 75% bio-slurry dan 25% pupuk anorganik dan dengan menggunakan
kombinasi pupuk tersebut dapat menghemat 75 % pupuk an organic.
ABSTRACT
Bio-slurry is a by-product of a biogas system derived from fermentation of animal fresh
dung. Bio-slurry contain rich of nutrients and therefore, it can be used as a potential
organic fertilizer for improving soil quality for healthy cropps. However, the use of
such organic fertilizer under cropping systen is still limited. Field experiment was
established to evaluate effect of applying bio-slurry on growth and yield of chilli
(Capsicum annum.L.) and also long-bean (Vigna sinensis) grown on light sandy soils
in Mataram, Lombok. Five treatments were tested for each of cropping system
including : application of 100% bio-slurry; 75% bio-slurry + 25% N,P,K; 50% bioslurry + 50% N,P,K; 25% bio-slurry + 75% N,P,K and 100% N,P,K. It can be
reported that the yield of chili and also yield of long-bean resulted from application of
100% bio-slurry was not significant different compared to the yield at combined of bioslurry and inorganic fertilizers of N, P, K. treatments. Yield of chili and long-bean
treated with 100% bio-slurry were 9.24 ton ha-1 and 17.73 ton ha-1respectivelly. The
highest yield reached 9.92 ton ha-1 recorded on chili (100% of inorganic fertilizers) and
20.5 ton ha-1 recorded at long-beans treated with 75% of bio-slurry plus 25% N, P, K.
Application of 75% bio-slurry plus 25% of inorganic fertilizers on long-bean cropping
system could reduce 75 % of inorganic fertilizers.
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LATAR BELAKANG
Terjadinya krisis energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) yang
diindikasikan oleh meningkatnya harga BBM dunia telah membuat Indonesia perlu
mencari sumber-sumber bahan bakar alternatif yang mungkin dikembangkan di
Indonesia. Upaya untuk mengatasi krisis BBM adalah mencari bahan bakar alternatif
yang terbarukan. Salah satu pilihan dari sekian banyak bahan bakar terbarukan tersebut
adalah gas methan. Gas yang berasal dari limbah: sampah dan kotoran ternak yang
diproses dalam digester yang kemudian disebut biogas atau gas bio. Bahan bakar ini
bisa dibuat dan cocok jika dikembangkan di pedesaan-pedesaan, karena di pedesaanpedesaan banyak terdapat ternak, seperti sapi, kambing, domba, dan sebagainya,
lagipula proses pembuatan dan operasinya tidak rumit.
Instalasi biogas, selain menghasilkan gas methan, juga menghasilkan ”bioslurry”. Dalam satu reaktor berukuran 4 m3 dapat menghasilkan ”bio-slurry” sebanyak
5 kg/hari. Di P. Lombok, reaktor biogas yang sudah terbangun mencapai 300 buah pa
akhir tahun 2011. yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang ramah
lingkungan, namun sampai saat ini penggunaan bio-slurry belum banyak dimanfaatkan
oleh petani. Hal ini disebabkan karena belum ada informasi data hasil aplikasi bio-slurry
atau testimoni yang meyakinkan petani mengenai hasil penggunaaan bio-slurry dalam
kegiatan budidaya tanaman pangan maupun hortikultura. Oleh karena itu, ujicoba
aplikasi bio-slurry (limbah biogas) sebagai pupuk organik pada tanaman sayuran telah
dilakukan untuk mempelajari pengaruh penggunaan bio-slurry terhadap pertumbuhan
dan hasil tanaman sayuran, terutama cabe dan kacang panjang.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
a. Mempelajari pengaruh aplikasi bio-slurry (limbah biogas) terhadap pertumbuhan
dan hasil tanaman cabe besar (Capsicum annum.L.) dan kacang panjang (Vigna
sinensis)
b. Mempelajari dosis penggunaan pupuk organik bio-slurry (limbah biogas) yang
optimum untuk berbagai jenis sayuran, khususnya tanaman cabe dan kacang
panjang .
Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada
masyarakat/petani tentang penggunaan pupuk organik bio-slurry (limbah biogas) dan
sebagai bahan acuan dalam budidaya sayuran, khususnya tanaman cabe dan kacang
panjang secara organik dan ramah lingkungan.
BAHAN DAN METODA
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental
dengan percobaan di lapangan dan analisa laboratorium.
Rancangan Percobaan
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan
acak kelompok (RAK) dengan sistim seri, yaitu:
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1. Seri I pada tanaman Cabe besar (Capsicum annum)
2. Seri II pada tanaman kacang panjang (Vigna sinensis)
Masing-masing seri diperlakukan dengan pupuk organik (bio-slurry) dan pupuk
anorganik (NPK) dengan kombinasi perlakuan sebagai berikut :
Seri I; Perlakuan pada cabe besar (Capsicum annum) adalah :
No
1
2
3
4
5

Kode Perlakuan

Bio-slurry

K1 (100% bio-slurry)
K2 (75% bio-slurry + 25% N,P,K)
K3 (50% bio-slurry + 50% N,P,K)
K4 (25% bio-slurry + 75% N,P,K)
K5 (100% N,P,K)

500
375
250
125
-

Urea
TSP
per tanaman (gram)
0.94
0.63
1.88
1.25
2.81
1.88
3.75
2.5

KCl
0.63
1.25
1.88
2.5

Dimana dosis: 100% bio-slurry setara 20 ton/ha
100% urea setara 150 kg/ha
100% TSP setara 100 kg/ha
100% KCl setara 100 kg/ha
Seri II; perlakuan pada tanaman kacang panjang (Vigna sinensis) adalah :
No
1
2
3
4
5

Kode Perlakuan
P1 (100% bio-slurry)
P2 (75% bio-slurry + 25% N,P,K)
P3 (50% bio-slurry + 50% N,P,K)
P4 (25% bio-slurry + 75% N,P,K)
P5 (100% N,P,K)

Bio-slurry
Phonska
per tanaman (gram)
500
375
1
250
2
125
3
4

Dimana dosis: 100% bio-slurry setara 2 ton/ha
100% phonska setara 4 kg/tanaman
Masing-masing perlakuan pada setiap seri diulang empat kali, sehingga untuk setiap seri
percobaan diperoleh 20 petak percobaan.
Analisis Data
Data hasil pengamatan ini dianalisa dengan analisis ragam (analysis of
variance) pada taraf nyata 5%. Bila ada beda nyata antar perlakuan dilanjutkan dengan
uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf nyata 5%.
Tempat dan Waktu Percobaan
Penelitian ini dilaksanakan di sawah milik petani di Kelurahan Rembiga,
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, pada bulan Mei sampai November 2011.
Sedangkan analisa NPK bio-slurry dilakukan di Laboratorium Analitik Universitas
Mataram.
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Parameter Yang Diamati
Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk tanaman cabe adalah; tinggi tanaman, jumlah daun, umur tanaman saat
berbunga, jumlah cabang produktif, umur tanaman saat berbuah, persen bunga
menjadi buah, berat buah per buah, berat buah per petak, berat buah per
tanaman, dan jumlah buah pertanaman.
b. Untuk tanaman kacang panjang adalah; jumlah daun, umur saat berbunga, berat
buah per buah, dan berat buah per bedeng.
c. Untuk mengetahui kualitas unsur hara pupuk organik bio-slurry (limbah biogas)
ini dilakukan analisa kandungan N, P dan K tersedia dan C/N rasio pada bioslurry tersebut di laboratorium analitik Universitas Mataram.

HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.
Hasil Analisis Kandungan Hara Bio-slurry.
Bio-slurry merupakan hasil dari reaktor biogas selain gas methan. Bio-slurry ini
didapatkan dari reaktor biogas milik masyarakat di Desa Gapura, Lombok Tengah.
Sebelum dimanfaatkan untuk pupuk, bio-slurry telah dianalisis untuk mengetahui
kandungan N, P, K dan C/N ratio nya. Hasil analisis bio-slurry tersebut disajikan pada
table 1 berikut ini :
Tabel 1. Hasil analisis N, P, K Bio-slurry
No
1
2
3
4
5
6

Parameter
Kadar lengas
C- organik
N
P
K
C/N

Bio-slurry padat (%)
11.042
18.702
1.725
0.725
0.870
10

Bio-slurry cair (%)
0.460
0.073
0.035
0.150
6

Sumber : Lab Analitik UNRAM, 2011
3.2.

Hasil Pengamatan Jumlah Daun.

Daun merupakan tempat bagi berlangsungnya proses fotosintesis yang akan
menghasilkan fotosintat yang dibutuhkan selama pertumbuhannya. Jumlah daun tiap
tanaman akan mempengaruhi kemampuan tanaman dalam berfotosintesis. Hasil
pengamatan parameter laju pertambahan jumlah daun pada uji coba aplikasi bio-slurry
pada tanaman kacang panjang (Vigna sinensis) dan cabe besar (Capsicum annum)
disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 dijelaskan bahwa, secara statistik laju
pertambahan jumlah daun pada tanaman kacang panjang maupun tanaman cabe tidak
berbeda nyata pada semua perlakuan, namun ada kecenderungan perlakuan P4 (25%
bio-slurry + 75% phonska) pada tanaman kacang panjang dan K4 (25% bio-slurry +
75% pupuk N,P,K) pada tanaman cabe besar, menghasilkan jumlah daun yang lebih
banyak dibandingkan dengan perlakuan yang lain.
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Tabel 2. Purata hasil pengamatan parameter laju pertambahan jumlah daun
(helai/minggu) pada tanaman kacang panjang (Vigna sinensis) dan tanaman
cabe besar (Capsicum annum)
Perlakuan
P1
P2
P3
P4
P5
BNJ 5%

Laju pertumbuhan daun Kacang
Panjang
21
24
28
30
23
-

Laju pertumbuhan daun
Cabe besar
40.33
51.34
51.71
53.77
47.07
-

Perlakuan
K1
K2
K3
K4
K5
BNT 5 %

Keterangan :
K1 = 0.5 kg bio-slurry/tanaman + 0 g Urea/tanaman, 0 g TSP/tanaman dan 0 g KCl/tanaman.
K2 = 0.375 kg bio-slurry/tanaman + 0,94 g Urea/tan, 0.63 g TSP/tan dan 0.63 g KCl/tan.
K3 = 0.25 kg bio-slurry/tanaman + 1.88 g Urea/tan, 1.25 g TSP/tan dan 1.25 g KCl/tan.
K4 = 0.125 kg bio-slurry/tanaman + 2.81 g Urea/tan, 1.88 g TSP/tan dan 1.88 g KCl/tan.
K5 = 0 kg bio-slurry/tanaman + 3.75 g Urea/tan, 2.5 g TSP/tan dan 2.50 g KCl/tan.
P1 = 500 g bio-slurry/tan
P2 = 375 g bio-slurry+ 1 g phonska/tan
P3 = 250 g bio-slurry + 2 g phonska/tan
P4 = 125 g bio-slurry + 3 g phonska/tan
P5 = 4 g phonska/tan

3.3.

Hasil Pengamatan Muncul Bunga

Salah satu indikator pertumbuhan generatif adalah munculnya bunga dan
bunga merupakan cikal bakal buah yang merupakan produk utama dari suatu tanaman,
khususnya tanaman penghasil buah seperti cabe dan kacang panjang. Pada tanaman
kacang panjang, bunga mulai muncul pada umur 26 hari setelah tanam. Persentase
bunga tanaman sampel paling tinggi diperoleh pada tanaman yang diperlakukan 100%
pupuk phonska (P5), dan yang paling rendah pada perlakuan P1 (100 % bio-slurry).
Hasil pengamatan persentase bunga pada tanaman sampel disajikan pada Tabel 3. Pada
tanaman cabe besar (Capsicum annum), bunga muncul lebih awal pada tanaman yang
diperlakukan dengan K3 (50 % slurry dan 50 % pupuk anorganik), namun berdasarkan
uji statistic ANOVA 5 % saat muncul bunga tidak berbeda nyata pada semua perlakuan.
Table 3. Hasil Pengamatan Persentase Muncul Bunga Tanaman Kacang Panjang
Perlakuan

Blok I

Blok II

P1
P2
P3
P4
P5

25
75
50
75
75

50
50
100
75
100

Blok III
%
50
75
50
25
100

Blok IV

Rerata

25
100
100
100
50

37,50
75
75
68.75
81.25

Hasil pengamatan purata umur berbunga tanaman cabe pada semua perlakuan
disajikan pada Tabel 4.
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Tabel 4. Purata dan hasil uji lanjut terhadap parameter umur berbunga (HST)
dan jumlah cabang produktif tanaman cabe besar
Perlakuan
K1
K2
K3
K4
K5
BNJ 5%

3.4.

Umur berbunga (HST)
30,71
28,67
28,29
30,92
30,46
-

Jumlah cabang produktif (cabang)
37,95
36,83
38,34
45,41
42,62
-

Jumlah Bunga, Persentase Bunga menjadi Buah dan Jumlah Buah
Tanaman Cabe Besar (Capsicum annum.L)

Hasil pengamatan rerata parameter jumlah bunga, persentase bunga menjadi
buah dan jumlah buah disajikan pada table 5 berikut ini.
Tabel 5. Purata dan hasil uji lanjut terhadap parameter jumlah bunga (tangkai),
persentase bunga menjadi buah (%) dan jumlah buah/tan (buah)
Perlakuan
K1
K2
K3
K4
K5
BNJ 5%

Jumlah bunga
(tangkai)
221,96
260,67
261,04
283,83
248,54
-

Persentase bunga menjadi
buah (%)
11,85
9,77
11,30
12,75
13,29
-

jumlah buah (buah)
23,67
25,13
27,75
29,29
27,96
-

Hasil analisis of variance (ANOVA) 5 % terhadap jumlah bunga, persentase
jumlah bunga menjadi buah dan jumlah buah cabe besar, berbeda tidak nyata pada
semua perlakuan.
3.5.

Berat Buah per Buah, Berat Buah per Tanaman dan Berat Buah per Petak

Buah merupakan produk utama pada tanaman, termasuk kacang panjang dan
cabe besar. Parameter buah yang diamati pada tanaman kacang panjang meliputi berat
buah/buah dan berat buah/bedeng, sedangkan pada tanaman cabe besar meliputi berat
buah/buah, berat buah/tan dan berat buah /bedeng. Hasil pengamatan berat buah pada
tanaman kacang panjang dan cabe besar disajikan pada table 6.
Aplikasi limbah bio-slurry sebagai pupuk alternatif dan kombinasinya dengan
berbagai dosis pupuk anorganik, memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap
berat buah/buah, berat buah/tanaman dan berat buah/bedeng pada tanaman kacang
panjang maupun tanaman cabe besar. Artinya aplikasi 100% bio-slurry pada tanaman
kacang panjang dan tanaman cabe besar menghasilkan berat buah yang sama dengan
tanaman yang diberikan 100% N,P,K (phonska) maupun kombinasinya. Dari fenomena
tersebut mengindikasikan bahwa prospek bio-slurry sebagai pupuk alternatif pengganti
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pupuk anorganik dalam kegiatan budidaya tanaman kacang panjang dan cabe besar
cukup bagus di masa yang akan datang.
Tabel 6. Purata dan hasil pengamatan parameter berat buah per buah (g) berat buah per
tanaman (g) dan berat buah per petak (g) pada tanaman kacang panjang dan
Cabe besar.
Perlakuan

Kacang panjang
Perlakuan
berat
Berat
Berat
buah/buah buah/bedeng
buah/buah
(g)
(g)
(g)
P1
20,55
13295 K1
10,43
P2
23,42
15356 K2
10,87
P3
24,86
13667,5 K3
9,59
P4
20,24
14405 K4
9,79
P5
25,58
17238,75 K5
11,60
BNJ 5%
BNJ 5%
Keterangan : Perlakuan sama seperti pada Tabel 2

Cabe besar
Berat
Berat
buah/tan buah/bedeng
(g)
(g)
368,3
6927,3
406,2
6315,8
394,7
6872,5
415,8
6737,5
416,5
7439,3
-

Aplikasi P1 500 g slurry/ tanaman dapat menghasilkan 13.295 g (13,3 kg) buah
kacang panjang per bedeng atau setara dengan 17.7 ton per ha; dan pada perlakuan
aplikasi bio-slurry 375 g bio-slurry + 1 g ponska/tanaman, menghasilkan 20.5 ton/ha
(table 6). Artinya dengan menggunakan 25% dari dosis standar pupuk anorganik,
menyamai hasil tanaman yang diberikan dengan 100% dosis pupuk anorganik. Dengan
demikian, secara ekonomi penggunaan pupuk bio-slurry dapat menghemat biaya
pembelian pupuk anorganik sebanyak 75%. Berbeda dengan tanaman cabe besar,
aplikasi 100% slurry (500 g/tanaman), menghasilkan 9,24 ton/ha dan pada perlakuan
100% pupuk anorganik (3,75 g Urea/tan, 2.5 g TSP/tan dan 2.50 g KCL/tan)
menghasilkan 9.92 ton/ha. Jika dilihat selisih produksi buah yang dihasilkan dari kedua
perlakuan tersebut diatas tidak signifikan, namun jika dibandingkan dengan hasil
budidaya tanaman cabe besar dengan paket intensifikasi pupuk anorganik, petani bisa
menghasilkan 20 ton/ha cabe besar. Dari fenomena ini mengindikasikan bahwa dosis
500 g bio-slurry per tanaman cabe besar belum cukup untuk mendukung pertumbuhan
dan hasil yang optimal, sehingga di masa yang akan datang masih ada peluang untuk
meningkatkan produksi cabe dengan perbaikan teknologi budidaya, terutama dengan
meningkatkan dosis pemberian pupuk organic (bio-slurry). Namun disisi lain, secara
ekonomis, budidaya secara organik dengan masukan bahan-bahan alami seperti bioslurry lebih menguntungkan karena dapat menghemat biaya pengeluaran untuk
pembelian pupuk. Kemudian dari segi lingkungan, dapat mencegah pencemaran dan
menjaga kebersihan kandang. Dari segi kualitas hasil, produk sayuran lebih sehat dan
hiegenis (bebas pestisida dan bahan kimia).
Hasil pengamatan berat buah/bedeng pada tanaman kacang panjang pada
masing-masing blok cukup signifikan. Berat buah/bedeng tanaman kacang panjang
paling tinggi diperoleh pada blok 3 (gambar 1). Hal ini menunjukkan bahwa faktor
lingkungan sangat penting, artinya dalam mempengaruhi pertumbuhan dan hasil
tanaman, sehingga optimalisasi lingkungan perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil
yang lebih baik. Artinya masih ada peluang untuk meningkatkan produksi kacang
panjang maupun cabe besar, dengan cara memperbaiki lingkungan tumbuh antara lain
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meningkatkan kesuburan lahan lewat pemberian pupuk, khususnya aplikasi bio-slurry
yang tepat dan berimbang.

Gambar 1. Diagram berat buah/bedeng tanaman kacang panjang

KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
1. Pemberian pupuk 100% bio-slurry pada tanaman cabe dan kacang panjang
menunjukkan hasil yang tidak berbeda dengan pemberian pupuk kombinasi bioslurry dengan pupuk anorganik.
2. Bunga muncul lebih awal pada tanaman cabe yang di pupuk 100% bio-slurry
namun pada tanaman kacang panjang tidak ada perbedaan awal munculnya
bunga.
3. Pemberian pupuk 100% bio-slurry (500 g/tanaman) pada tanaman cabe dan
kacang panjang menghasilkan buah masing-masing 9.24 ton/ha dan 17.73
ton/ha dan tidak berbeda nyata dengan pemberian 100% pupuk phonska (4
g/tanaman) dan/atau N,P,K (3.75 g Urea/tan, 2.5 g TSP/tan dan 2.50 g
KCL/tan).
4. Hasil panen buah kacang panjang paling tinggi (20.5 ton/ha) diperoleh pada
perlakuan P2 (375 g bio-slurry + 1 g phonska), sedangkan pada tanaman cabe
besar, berat buah tertinggi (9.92 ton/ha) pada perlakuan 100% pupuk anorganik
(3.75 g Urea/tan, 2.5 g TSP/tan dan 2.50 g KCL/tan)
5. Untuk menjaga keseimbangan bahan organik yang terkandung di dalam tanah
dan mendukung pertanian yang berkesinambungan dan produktif, pilihan pupuk
terbaik dengan melakukan kombinasi bio-slurry dan pupuk anorganik. Hasil
percobaan pada tanaman kacang panjang, pilihan kombinasi pupuk terbaik
menggunakan 75% bio-slurry dan 25% pupuk anorganik dan dengan
menggunakan kombinasi pupuk tersebut dapat menghemat 75 % pupuk an
organic.
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4.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan sebagai berikut :
Aplikasi bio-slurry 375 g yang dikombinasikan dengan 1 g ponska/tanaman
pada kacang panjang dapat dijadikan alternatif acuan pemupukan pada kegiatan
budidaya kacang panjang, sedangkan pada tanaman cabe besar, aplikasi 500 g bioslurry/tanaman dapat dijadikan alternatif pupuk dasar. Namun untuk mendapatkan
dosis pemupukan bio-slurry yang optimum dan kombinasinya, perlu dilakukan uji coba
lebih lanjut dengan menggunakan dosis bio-slurry yang lebih tinggi dan kombinasi
yang tepat guna mendapatkan efisiensi pemupukan dan produksi yang optimum pada
tanaman cabe dan kacang panjang. Dengan demikian upaya untuk meminimalisir
penggunaan pupuk anorganik dapat dilakukan secara bertahap di tingkat petani dan
sekaligus memasyarakatkan penggunaan bio slurry sebagai pupuk alternatif yang murah
dan ramah lingkungan .
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DROUGHT STRESS RESISTANCE ON PALM OIL)
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ABSTRAK

Iklim merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang produktifitas tanaman.
Anomali iklim dapat mempengaruhi faktor biotik seperti hama dan penyakit serta faktor
abiotik yang mencakup perubahan curah hujan, suhu, gelombang panas, dan kehilangan
air. Sebagai upaya mengatasi pengaruh negatif dari anomali ini, pengembangan usaha
perkebunan dengan daya tahan tinggi terhadap kondisi yang kurang menguntungkan
tidak terlepas dari penerapan teknologi yang dihasilkan dari aktivitas riset bioteknologi,
salah satunya adalah pemanfaatan biosilika. Silika (Si) merupakan unsur kedua yang
kandungannya di dalam tanah cukup melimpah dengan konsentrasi yang sangat
beragam antara <1 sampai dengan 45% dari berat kering tanah. Pemanfaatan silika
dalam bentuk tersedia (bio-silika) bagi tanaman pertanian dan perkebunan memiliki
potensi sebagai mediator untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim
khususnya dalam kondisi musim kering yang berkepanjangan. Dalam hal
mengoptimalkan ketersediaan Si bagi tanaman, di dalam tanah terdapat sejumlah besar
mikroorganisme yang dapat melepaskan ikatan silika dari mineral silika. Species
mikroorganisme tersebut antara lain Bacillus cladolytycus, B. mucilaginosus,
Pseudomonas sp, dan Penicillium sp. Berdasarkan laporan riset diketahui bahwa bakteri
pelarut silika dapat meningkatkan pertumbuhan, kadar klorofil, dan biomassa tanaman.
Tulisan ini menyajikan uraian tentang peran mikroorganisme dan pemanfaatan biosilika
untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan kelapa sawit terhadap cekaman
kekeringan yang berkepanjangan sebagai dampak anomali iklim saat ini.
Kata Kunci : bio-silika, cekaman kekeringan, , kelapa sawit, perubahan iklim
ABSTRACT
Climate is one important factor in supporting the productivity of crops. Climate
anomalies may affect biotic factors such as pests and diseases and abiotic factors that
include changes in rainfall, temperature, heat waves, and water deficient. In an effort to
overcome the negative effect of this anomaly, development of plantation business with
high resistance to adverse conditions cannot be separated from application of
technology resulting from biotechnology research activities that one of which is the use
of bio-silica. Silica (Si) is the second most abundant element in the soil with
concentration vary between <1 to 45% of the dry weight of the soil. Utilization of silica
in the form available (bio-silica) to plants and agriculture has the potential as a
mediator to improve resilience to climate change, especially in conditions of prolonged
dry season. In terms of optimizing the availability of Si to the plants, there are a large
number of microorganisms in the soil that can solubilize silica such as Bacillus
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cladolytycus, B. mucilaginosus, Pseudomonas sp, and Penicillium sp. Based on the
research, these microorganisms can promote the growth, chlorophyll content, and
biomass. This paper presents the role of microorganism and utilization bio-silica to
improve the productivity and drought stress resistance of palm oil on prolonged
drought as the impact of climate change.
Keywords : bio-silica, drought stress, palm oil, climate change.

LATAR BELAKANG
Tanaman kelapa sawit tergolong peka terhadap cekaman kekeringan. Kehilangan
produksi akibat kekeringan dapat mencapai 30%. Kondisi ini perlu segera mendapat
perhatian yang cukup besar dari managemen kebun khususnya mengingat saat ini dan
pada beberapa tahun ke depan pengaruh cekaman kekeringan akan semakin meningkat
sebagai dampak dari perubahan iklim yang telah terjadi pada beberapa tahun terakhir
ini. Salah satu upaya yang mudah dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan
tanaman kelapa sawit terhadap cekaman kekeringan adalah melalui aplikasi silika (Si)
dalam bentuk tersedia (H4SiO4) bagi tanaman tersebut. Silika mampu meningkatkan
ketahanan tanaman terhadap cekaman kekeringan melalui mekanisme meningkatkan
kesetimbangan kadar air dalam jaringan, meningkatkan aktivitas fotosintesis, serta
penguatan dinding sel. Penguatan pada dinding sel selain membuat tanaman lebih
toleran terhadap cekaman kekeringan juga lebih toleran terhadap infeksi penyakit akar
seperti busuk pangkal batang yang secara umum disebabkan oleh Ganoderma sp. Peran
silika lainnya yang tidak kalah penting adalah mengurangi kehilangan air dengan
mekanisme mengurangi transpirasi kutikula dan pada saat yang bersamaan
meningkatkan laju asimilasi CO2 dan pembukaan stomata.
Pada saat ini Si belum mendapat perhatian yang serius terkait fungsi utamanya
seperti di atas dan dampak yang akan diperoleh pada peningkatan produktifitas
tanaman. Sumber Si yang siap diserap oleh tanaman sangat terbatas dan merupakan
produk impor yang harganya mahal. Di Indonesia sumber Si yang melimpah adalah
mineral kuarsa yang kelarutannya sangat rendah. Disamping itu, bahan baku Si yang
cukup melimpah juga dapat diperoleh dari tandan kosong kelapa sawit (TKKS). Si dari
kedua jenis bahan tersebut masih memerlukan aktivasi untuk meningkatkan
kelarutannya.
Teknologi aktivasi dengan bakteri dan fungi untuk meningkatkan kelarutan
mineral lokal telah dilakukan di Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri
Indonesia selama kurun waktu 1998-2012. Mineral lokal yang telah diteliti dan
dikembangkan dalam skala semi komersial melalui aktivasi dengan menggunakan
bakteri dan fungi mencakup batuan fosfat eks Cileungsi dan Madura (Santi et al., 2000;
Goenadi et al., 2000; Goenadi & Santi, 2013). Selain itu pula bioaktivasi juga telah
dilakukan terhadap dolomit untuk menggantikan kieserit (Santi & Goenadi, 2012a) dan
batuan feldspar sebagai sumber K untuk menggantikan MOP (Santi & Goenadi, 2012b).

SUMBER SILIKA
Silika merupakan salah satu unsur terbanyak di dalam kerak bumi. Silika
menempati 27,7% setelah oksigen sebesar 47% dari total berat di dalam tanah
(Chanchal et al., 2016). Dalam proses pelapukan batuan dihasilkan senyawa Si berupa
mineral alumino-silikat. Mineral dalam bentuk padat ini selanjutnya mengalami
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pelapukan sehingga terurai menjadi unsur-unsur hara yang tersedia bagi tanaman
(Djajadi, 2013). Di dalam tanah, Si tersedia dijumpai dalam bentuk asam silikat
(H4SiO4) dengan jumlah yang bervariasi. Diedrich et al. (2012) menyatakan bahwa
kelarutan Si sangat tergantung pada ukuran partikel senyawa pembawanya. Silika telah
dinyatakan sebagai suatu unsur penting oleh Association of American Plant Food
Control Officials (AAPFCO). Silika merupakan Si yang mengandung kristalin atau
senyawa amourphous seperti calcium silikat (CaSiO3), magnesium silikat (MgSiO3),
natrium silikat (Na2SiO3 ), atau kalium silikat (K2SiO3). Asam silikat atau asam
monosilikat [Si(OH)4, atau H4SiO4] merujuk pada bentuk tersedia Si yang dapat
dimanfaatkan oleh tanaman (Heckman, 2013). Silika dihasilkan dari proses pelapukan
mineral primer dan sekunder termasuk liat silika dalam tanah. Sumber utama silika di
dalam larutan tanah merupakan hasil dekomposisi residu tanaman, disosiasi polimer
H4SiO4, pelepasan silika dari besi, aluminium oksida dan hidroksida, pelarutan mineral
non kristal dan kristal serta penambahan pupuk silika (Korndorfer et al., 2001). Residu
tanaman, khususnya tanaman pengakumulasi silika dapat digunakan sebagai sumber
silika. Bahan anorganik seperti kuarsa, liat, mika, dan feldspar kaya akan silika tetapi
minim kemampuannya jika digunakan sebagai pupuk karena kelarutan silikanya
tergolong rendah (Chanchal et al., 2016).
Sumber-sumber Si yang dapat digunakan terutama adalah dari mineral pembawa
Si seperti wollastonit (Pereira et al., 2004). Namun mineral ini sulit ditemukan di
Indonesia. Mineral lain yang menjadi senyawa Si adalah feldspar, zeolite, dan kuarsa.
Namun, Si di dalam mineral-mineral tersebut tergolong sukar larut. Di sisi lain tanaman
kelapa sawit memiliki limbah yang melimpah berupa TKKS yang terbukti memiliki
senyawa Si yang terletak dalam serat-seratnya, yang mencapai kadar 11-19% v/v (Omar
et al., 2014). Praktek aplikasi TKKS langsung ke lapangan atau yang melalui proses
pengomposan (Goenadi, 2006) terlebih dahulu dapat dipandang sebagai pengembalian
Si ke dalam tanah selain unsur-unsur lainnya terutama C-organik. Namun, studi khusus
tentang aspek ini belum pernah dipublikasikan.
Kebutuhan silika tersedia yang dapat diserap oleh tanaman dapat dipenuhi dengan
mengaktivasi bahan baku silika yang cukup melimpah di dalam negeri seperti mineral
kuarsa dan TKKS. Bahan silika diproses dengan mencampurkan 5% bakteri pelarut
silika secara homogen ke dalam campuran mineral kuarsa yang telah dikeringkan
(biosilika). Untuk bioaktivasi kompos TKKS digunakan 5% (b/b) bakteri pelarut silika
yang dikemas dalam bahan pembawa padat. Sementara itu, bahan kompos TKKS dapat
diperoleh dari proses pengomposan cacahan TKKS dengan bioaktivator selama dua
minggu.

BAKTERI PELARUT SILIKA
Kelarutan Si di dalam tanah tergantung pada pH, kadar air, jumlah dan jenis
kation serta senyawa organik di dalam tanah (Sauer et al., 2006). Kandungan silika di
dalam tanah tergantung pada tipe tanah dan konsentrasinya bervariasi dari 200-350 g Si
per kg tanah berliat sampai dengan 450-480 g Si per kg tanah tekstur berpasir
(Balakhnina & Borkowska, 2013). Penurunan kandungan silika yang dapat tersedia di
dalam tanah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena berhubungan
erat dengan penurunan produktivitas secara progresif yang dapat terjadi pada beberapa
jenis tanaman, termasuk kelapa sawit. Oleh karena itu, peran bakteri pelarut silika
merupakan salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam penyediaan silika di
dalam tanah.
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Bakteri pelarut silika menjadi salah satu fokus utama para peneliti terkait
kemampuannya dalam membantu ketersediaan silika bagi tanaman. Beberapa hasil
penelitian menunjukkan bahwa kecukupan silika bagi tanaman berdampak positif pada
peningkatan ketahanan tanaman terhadap cekaman kekeringan, hama penyakit, dan
meningkatkan produksi (Vasanthi et al, 2013). Di dalam tanah, bakteri pelarut silika
juga berperan dalam melepaskan ikatan fosfat, kalium, besi, dan kalsium dari mineral
silika, sehingga menjadi bentuk tersedia bagi tanaman. Berdasarkan hasil beberapa
penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa bakteri pelarut silika dapat
meningkatkan pertumbuhan, kadar klorofil, dan biomassa tanaman.
Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia (PPBBI) telah memiliki
koleksi beberapa isolat bakteri dan fungi yang memiliki kemampuan dalam melarutkan
silika. Biakan tersebut dipelihara dalam agar miring berisi medium Bunt & Rovira
dengan komposisi: 20 g glukosa; 1 g pepton; 1 g ekstrak khamir, 0,5 g (NH4)2 SO4; 0,4
g K2HPO4; 0,1 g MgCl2; 0,01 g FeCl3; 250 mL ekstrak tanah; 20 g agar bakteriologi;
750 ml akuades; pH ditetapkan 6.6-7.0, atau dapat pula digunakan Ektrak Tanah Agar
dengan komposisi: 1,0 g glukosa; 0,5 g K2HPO4; 100 ml ekstrak tanah; 20 g agar
bakteriologi; 900 mL akuades; dan pH ditetapkan menjadi pH 7,0-7,.2. Medium uji
diperkaya dengan 0,25% magnesium trisilikat sebagai indikator keefektifan bakteri
dalam melarutkan silika (Vasanthi et al., 2013). Morfologi bakteri pelarut silika terpilih
diamati dalam medium padat Bunt & Rovira (Tabel 1 dan Gambar 1), sementara sifat
fisiologi dianalisis dengan menggunakan microbac identification kits (Tabel 2).
Karakterisasi sifat fisiologi diperlukan untuk identifikasi awal potensi metabolisme
fisiologi yang dapat dilakukan oleh isolat terpilih. Analisis fisiologi ini dapat pula
digunakan sebagai data base dalam menjaga kemurnian isolat untuk tahapan kegiatan
riset selanjutnya. Berdasarkan analisis tersebut diketahui bahwa bakteri pelarut silika
terpilih dapat menghasilkan asam sitrat, serta menggunakan gula sederhana sebagai
sumber karbon dalam media pertumbuhannya.
Pengujian efektivitas bakteri pelarut silika dapat ditinjau dari kemampuan bakteri
tersebut dalam menghasilkan asam sitrat, oksalat, dan asetat. Kemampuan bakteri
dalam menghasilkan asam organik diuji pada medium cair Bunt & Rovira yang
diperkaya dengan 0,25% magnesium trisilikat (Tabel 3). Inkubasi dilakukan pada
temperatur 28oC di atas mesin pengocok dengan kecepatan 200 rpm selama 96 dan 192
jam dengan tujuan untuk mengetahui kondisi optimum dari masing-masing bakteri
dalam menghasilkan asam organik yang berperan dalam kelarutan silika .
Tabel 1. Morfologi bakteri pelarut silika dalam medium padat Bunt & Rovira.
Species bakteri
pelarut silika
B. cenocepacia
A. punctata
B. vietnamiensis

Bentuk Koloni
irregular-raisedundulate
irregular-raisedundulate
Irregular-flat-undulate

Morfologi
Warna
Koloni
cream

Pewarnaan
gram
negatif

Bentuk sel

cream

negatif

batang

cream

negatif

batang
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(a)
(b)
(c)
Gambar 1. B. cenocepacia (a); A. punctata (b); dan B. vietnamiensis (c).

Tabel 2. Analisis fisiologi spesies bakteri pelarut silika.
Jenis Analisis

Lysine
Ornithine
H2S
Glucose
Manitol
Xylose
ONPG/β-galactosidase
Indol
Urease
VP
Citrate
TDA/Indolpyruvat
Gelatin
Malonat
Inositol
Sorbitol
Rhamnose
Sucrose
Lactose
Arabinose
Adonitol
Raffinose
Salicin
Arginin
Nitrat

Burkholderia
cenocepacia
+
+
+
+
+
+
+
-

Hasil
Aeromonas
punctata
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Burkholderia
vietnamiensis
+
+
+
+
+
-

Berdasarkan data pada Tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa bakteri pelarut
silika terpilih yang digunakan sebagai bahan aktif proses aktivasi mineral kuarsa dan
TKKS memiliki kemampuan menghasilkan tiga jenis asam organik yang berperan
dalam mekanisme pelarutan silika.
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Tabel 3. Produksi asam organik dari bakteri pelarut silika
Spesies bakteri
pelarut silika

B. cenocepacia
A. punctata
B. vietnamiensis

Produksi asam organik (ppm)
Asam sitrat
Asam asetat
Asam oksalat
96 jam 192 jam 96 jam 192 jam 96 jam 192 jam
inkubasi inkubasi inkubasi inkubasi inkubasi inkubasi
174
237
3108
3141
777
935
504
529
1282
1728
252
1318
170
603
3023
1375
1167
450

PERAN SILIKA DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN TERHADAP
CEKAMAN KEKERINGAN DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN KELAPA
SAWIT.
Tanaman secara umum memerlukan unsur hara makro dan mikro untuk
mendukung pertumbuhan dan produktivitasnya. Dari sekian banyak hara makro dan
mikro esensial yang sudah lama dikenal, silika (Si) belum dianggap sebagai unsur hara
esensial walaupun mulai dipahami bahwa unsur ini sangat bermanfaat bagi tanaman.
Hal lain yang dapat diperoleh dari aplikasi silika ke dalam tanah adalah peningkatan
serapan P oleh tanaman karena Si akan berkompetisi dengan Al dan Fe yang mengikat
P. Chidrawar et al. (2014) menyebutkan bahwa tanaman menyerap Si sama banyaknya
dengan beberapa unsur hara makro, meskipun Si belum dikenal sebagai unsur hara
makro. Kajian yang lain menunjukkan peran penting Si dalam memperbaiki
pertumbuhan dan perkembangan berbagai jenis tanaman. Rendahnya penerimaan atas
fakta ini disebabkan oleh kurangnya studi yang sistematis tentang Si. Edward (2014)
juga melaporkan bahwa penggunaan Si memiliki potensi menjadi unsur fundamental
dalam mendukung pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan, produksi
biologi/organik, dan penyelamatan lingkungan.
Cekaman kekeringan dapat mengubah proses fisiologi, biokimia, dan molekuler
pada tanaman. Fotosintesis merupakan dasar proses fisiologi pada seluruh tanaman
(Ashraf & Harris, 2013). Faktor penghambat fotosintesis pada saat tanaman mengalami
kondisi cekaman kekeringan mencakup keterbatasan stomata dan non stomata.
Penutupan stomata merupakan respon awal tanaman dalam kondisi defisit air dan
selanjutnya terjadi pula perubahan pertumbuhan perakaran, luas permukaan daun, ultra
struktur kloroplas, dan pigmen protein (Farooq et al., 2009). Sementara itu penurunan
kapasitas fiksasi karbon merupakan faktor keterbatasan dalam laju fotosintesis yang
termasuk non stomata. Zhu et al. (2006) mengamati bahwa penambahan Si tidak hanya
meningkatkan kandungan klorofil tetapi juga meningkatkan rasio klorofil a/b. Terdapat
hubungan linier antara rasio klorofil a/b dengan tingkat penghambatan fotosintesis.
Penggunaan tanah secara intensif untuk tanaman telah banyak dilaporkan
menyebabkan penurunan kadar Si di dalam tanah. Oleh karena itu diperlukan
pemupukan Si pada tanah-tanah yang kadar Si tersedia di dalam tanahnya sudah di
bawah kebutuhan tanaman. Proses kehilangan Si melalui desilikasi banyak dijumpai
pada tanah-tanah tua di daerah tropis dan subtropis yang menyebabkan dominasi Al dan
Fe di dalam tanah. Tanah-tanah ini umumnya di Indonesia diusahakan untuk
perkebunan kelapa sawit. Namun, informasi tentang kebutuhan Si pada tanaman kelapa
sawit di Indonesia masih sangat terbatas. Berbeda dengan tebu dan padi, kelapa sawit
bukan tanaman pengakumulasi Si, tetapi beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa
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pemberian sodium silikat mampu meningkatkan serapan P, Mg, B, dan Si (Cristancho &
Restrepo, 2014). Selain itu dilaporkan bahwa aplikasi Si menyebabkan tanaman
menggunakan unsur hara secara efisien, lebih cepat pulih dari serangan bud rot disease,
dan peningkatan hasil. Peran Si pada tanaman kelapa sawit ditunjukkan pula oleh Dewi
et al (2014). Pada fase pembibitan delapan hibrida kelapa sawit yang umum digunakan
saat ini memberikan respon positif terhadap pemberian Si. Bibit yang diberi Si
mengalami penebalan, perluasan, dan penyebaran akar serta stomata yang tetap
membuka lebih lebar sehingga tahan kekeringan.
PENUTUP
Perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini semakin
menegaskan kondisi yang ekstrim. Musim kemarau yang berkepanjangan dengan curah
hujan rendah di sepanjang tahun berjalan memberikan dampak yang cukup signifikan
terhadap produktivitas tanaman perkebunan, khususnya kelapa sawit yang menjadi
komoditi andalan di Indonesia. Dari rangkuman kegiatan riset yang telah dilakukan,
silika dalam bentuk tersedia telah terbukti secara fisiologis dapat mengatasi cekaman
kekeringan pada tanaman, diantaranya kelapa sawit. Peningkatan konsentrasi silika pada
sel dinding tanaman dapat meningkatkan toleransi tanaman terhadap kekeringan,
salinitas, aktivitas fotosintesis, serta pertumbuhan aktif akar dan daun. Penggunaan
biosilika sebagai bentuk silika yang tersedia bagi tanaman dapat merupakan suatu solusi
dan strategi baru yang cukup menjanjikan untuk memperoleh hasil produksi yang
optimal tanpa dipengaruhi oleh kondisi iklim.
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ABSTRAK
Upaya pemanfaatan lahan pertanian membutuhkan pemahaman yang tepat mengenai
karakteristik
tanahnya.Karakteristik
tanah
dipengaruhi
oleh
faktor-faktor
pembentukannya yang mengatur dan mengendalikan serta mengarahkan semua proses
pedogenesis yang berlangsung. Faktor pembentuk tanah utama pada penelitian ini
adalah umur dan komposisi bahan indukyang berbeda dari erupsi Gunung Tangkuban
Perahu di Jawa Barat. Sehubungan dengan itu, dilakukan penelitian pedogenesis dan
klasifikasi tanah yang berkembang pada dua formasi geologi (Qyd dan Qvu) dan umur
erupsi bahan volkan yang berbeda (Holosen dan Plestosen) hasil dari erupsi G.
Tangkuban Perahu.Penelitian dilakukan di daerah Ciater Kabupaten Subang dan daerah
Jatinangor Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Penelitian terdiri dari empat tahap
kegiatanyaitu persiapan, survei lapangan dan pengambilan contoh tanah, analisis
laboratorium serta penyajian hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Pedon Jatinangor terdiri dari tiga stratifikasi bahan yang berbeda umurnya dengan
komposisi mineralogi liat didominasi oleh kaolinit dengan asosiasi mineral fraksi
pasir/fraksi berat augit-hiperstin. Pedon Ciater juga terdiri dari tiga stratifikasi bahan
yang berbeda umurnya dengan komposisi mineralogi liat didominasi oleh alofan dan
asosiasi mineral fraksin pasir/fraksi berat adalah amfibol hijau-hiperstin di timbunan
pertama dan augit-amfibol pada timbunan di bawahnya. Proses pembentukan tanah
pada kedua pedon baru mencapai tahap kambik atau viril. Klasifikasi tanah menurut
Taksonomi Tanah (Soil Survey Staff, 2014) pada kategori famili, untuk Pedon Ciater
adalahAcrudoxic Durudands, medial diatas skeletal-berlempung, amorfik,
isohipertermik, sedangkan Pedon Jatinangor adalah Fluventic Eutrudepts, halus,
kaolinitik, isohipertermik.
Kata kunci: Andisols, Holosen, Inceptisols, , Plestosen, Taksonomi Tanah.
ABSTRACT
Efforts to agricultural land use need a proper understanding of the characteristics
of the soil. The soil characteristics are influenced by its factors formation that regulate
and control and directs all pedogenetic processes that takes place. The main soil
forming factors in this study were the different of age and composition of the parent
material from the eruption of Mount Tangkuban Perahu. In connection with it, research
on pedogenesis and soil classifications were carried out in two different geological
formations (Qyd and Qvu) and age of volkan materials (Holocene and Pleistocene)from
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the eruption of Mount Tangkuban Perahu. The study was conducted in the area of
Ciater Subang regency and area of Jatinangor Sumedang regency, West Java Province.
The study consisted of four stages, namely preparatory activities, field surveys and soil
sampling, laboratory analysis and presentation of results. The results showed that the
stratification of Pedon Jatinangor consists of three different age materials with clay
mineralogical composition was dominated by kaolinite and mineral associations of
sand fraction/heavy fraction was augit-hiperstin. While the stratificaionof Pedon Ciater
also consists of three different age materials with clay mineralogical composition
dominated by allophane and mineralogical associations of sands fraction/heavy
fraction was green amphibole-hiperstin in the first pile and and augite-amphibole in a
heap at the bottom. The process of soil formation on both Pedon were cambic or viril
stage. The soil classification according to Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1999;
2014) in the family category, for Pedon Ciater was Acrudoxic Durudands, medial over
loamy-skeletal,amorphic, isohyperthermic, while Pedon Jatinangor was Fluventic
Eutrudepts, fine, kaolinitic, isohyperthermic.
Keywords: Andisols, Holosen, Inceptisols, Plestosen, Soil Taxonomy

LATAR BELAKANG
Tanah merupakan benda alam yang terus-menerus berubah akibat dari proses
pelapukan. Proses pelapukan tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentukan tanah
yaitu bahan induk, iklim, topografi, organisme dan waktu. Faktor pembentuk tanah ini
akan saling mempengaruhi dalam menghasilkan sifat dan karakter dari tanah tersebut.
Namun, dalam kondisi tertentu salah satu dari faktor pembentuk tanah ini akan lebih
dominan dalam menghasilkan sifat-sifat tanah.
Tanah yang dijadikan areal penelitian merupakan lahan Kebun Percobaan
Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran yang terletak di Kecamatan Jatinangor,
Kabupaten Sumedang dan di wilayah Ciater Kabupaten Subang. Kedua wilayah ini
memiliki formasi geologi yang berbeda umur letusan dari sumber gunungapi yang
sama. Berdasarkan hasil pemetaan geologi skala 1:100.000 yang dilakukan oleh Pusat
Penelitian dan Pengembangan Geologi tahun 1973, dilaporkan bahwa daerah Jatinangor
termasuk kedalam Formasi Geologi Qyu (Quarter young unidentified) yang berumur
plistosin, sedangkan daerah Ciater termasuk kedalam Formasi Geologi Qyd (Quarter
young dano) yang berumur holosin akhir. Qyu merupakan hasil gunung api muda tak
teruraikan bersifat andesitik-basaltik sedangkan Qyd merupakan tufa pasir. Perbedaan
geologi ini akanmenyebabkan perbedaan sifat-sifat tanah yang dihasilkan. Hasil
pemetaan dari Lembaga Penelitian Tanah (LPT) Bogor pada tahun 1971, menunjukkan
bahwa tanah di wilayah Jatinangor diklasifikasikan sebagai Latosol, sedangkan di
wilayah Ciater diklasifikasikan sebagai Andosol menurut Sistem Klasifikasi Tanah
Dudal-Soepraptohardjo (1961).
Bahan induk merupakan faktor utama yang mempengaruhi proses pembentukan
tanah di lokasi penelitian. Tan (1965) mengemukakan bahwa di Indonesia tanah ini
berkembang dari bahan induk yang beragam, sehingga perkembangan ataupun sifat-sifat
tanah yang terbentuk akan berbeda.
Daerah Jatinangor (760 mdpl) termasuk pada Zona Agroklimat B2 (Oldeman,
1975) dengan jumlah curah hujan tahunan sebesar 2000 mm. Bentuk wilayah umumnya
bergelombang sampai agak berbukit. Penggunaan lahan berupa ladang/tegalan dengan
vegetasi jagung, kacang tanah, singkong, cabe merah. Ciater terletak di daerah
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perbukitan/pegunungandengan ketinggian 1250 m dpl.Penggunaan lahan berupa
perkebunan teh, ladang/tegalan dengan vegetasi tanaman hortikultura.
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengungkapkan informasi tentang karakteristik
tanah di Jatinangor dan Ciater yang meliputi sifat-sifat morfologi, kimia, fisika, mineral
(mineralogi) serta proses-proses pedogenesis yang menyertai pembentukan tanah dan
klasifikasi tanahnya berdasarkan Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2014).
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi awal atau data dasar
mengenai karakteristik tanah di lokasi kajian sehingga bisa memberikan arahan
pengembangan pertanian dan penelitian-penelitian yang akan dilakukan.
BAHAN DAN METODA
Pengamatan morfologi tanah dan keadaan lingkungan serta pengambilan contoh
tanah untuk keperluan analisis di laboratorium (fisika, kimia, dan mineralogi) dilakukan
pada satu buah pedon di Ciater yang berkembang dari tufa pasir yang berumur holosen
akhir, serta satu buah pedon di Jatinangor yang berkembang dari dari hasil gunung
berapi tak teruraikan yang berumur plistosen. Letak pedon tersebut ditetapkan
berdasarkan hasil pengamatan, sehingga cukup representatif untuk mewakili tanah di
areal tersebut.

Gambar1.Peta Lokasi Penelitian
Analisis laboratorium dilakukan di Laboratorium Kesuburan Tanah dan Nutrisi
Tanaman dan Laboratorium Fisika Tanah Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian
Universitas Padjadjaran di Jatinangor. Analisis mineral dilakukan di Laboratorium
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Mineralogi Balai Penelitian Tanah di Bogor. Penetapan mineral liat dilakukan dengan
analisis diferensial termik (Differential Thermal Analysis/DTA).
Penentuan lokasi penelitian dilakukan melalui survai lapang terlebih dahulu untuk
menentukan sub ordo tanah dengan bantuan Peta Tanah Indonesia, LPT (1985) skala 1 :
2.500.000, dan Peta Tanah Jawa Barat (LPT, 1973) skala 1 : 250.000, Peta Rupa Bumi
Lembar Subang dan Lembar Jatinangor (Bakosurtanal, 2007) skala 1 : 25.000, serta
Peta Geologi Lembar Bandung, Jawa (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi,
1973) Skala 1 : 100.000. Penetapan taksa tanah didasarkan Taksonomi Tanah (Soil
Survey Staff , 1999, 2014) dan Dasar-Dasar Klasifikasi Taksonomi Tanah, Rochim dan
Arifin, (2011) melalui pembuatan dan pengamatan pedon tanah di dua areal kajian
untuk mendapatkan dua taksa tanah yang secara morfologis berbeda. Dua areal tersebut
mempunyai kemiringan lahan, penggunaan lahan, dan curah hujan yang relatif sama dan
memiliki bahan induk yang berbeda.

Gambar 2. Peta Geologi Di Lokasi Penelitian
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Pengamatan pedon tanah dilakukan dari lubang yang berukuran 2 m x 1 m x 1,5
m, memanjang ke arah Barat-Timur yang dilengkapi dengan tangga, sehingga
memudahkan pengamatan dan memungkinkan cahaya matahari dapat masuk ke dalam
lubang profil dengan leluasa. Dekripsi profil tanah berpedoman pada buku panduan
“Soil Survey Staff, 1999“. Pengamatan morfologi tanah meliputi penetapan horison,
warna (matrik dan karatan), tekstur, struktur, konsistensi, bahan organik, pori-pori,
padas dan lainnya. Setiap horison diamati dan dicatat sifat morfologinya kemudian
diambil contohnya untuk keperluan klasifikasi tanah sampai tingkat famili.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Morfologi Tanah
Hasil pengamatan di Pedon Jatinangor terhadap sifat morfologi tanahnya
menunjukkan adanya 11 horison tanah, yang dapat dikelompokan menjadi 3
sekum/timbunan bahan yang berbeda (lithologic discontinuity), yaitu timbunan pertama
sampai kedalaman 50 cm dari permukaan tanah yang terdiri dari empat horison(Ap, AB,
Bw1, Bw2); timbunan kedua dari kedalaman 50 cm sampai dengan 138 cm yang terdiri
dari empat horison (2A’b, 2B’w1, 2B’w2, 2Bw3) dan timbunan ketiga dari kedalaman
138 cm sampai dengan 200 cm yang terdiri dari tiga horison (3a”b, 3B”w1, 3B”w2).
Perkembangan horison pada setiap sekum merupakan ciri bahwa selang waktu
penimbunan volkanik (umur erupsi) cukup lama.
Warna tanah lembab sampai kedalaman 50 cm dari permukaan tanah berkisar dari
coklat gelap (7,5 YR3/4) sampai coklat kemerahan gelap (5YR3/4), sedangkan warna
tanah pada kedalaman 50 – 200 cm memiliki warna lebih terang yaitu merah
kekuningan (5YR 4/6). Terdapat beberapa perbedaan dari segi warna pada timbunan
pertama lebih gelap/tua dibandingkan dengan dua timbunan dibawahnya, dan timbunan
ke dua dan ke tiga memiliki warna tanah yang hampir sama.
Pedon Ciater menunjukkan sifat morfologi tanahnya yaitu warna tanah berkisar
dari coklat tua kemerahan (5YR 3/3) sampai coklat kekuningan (10YR 5/6 – 5/8).
Horison permukaan berkisar dari warna coklat tua (10YR 3/3) sampai coklat tua
kekuningan (10YR 3/4). Horison A tertimbun umumnya berwarna lebih gelap dari
horison diatasnya sedangkan horison B dan BC berwarna lebih terang dari horison
diatasnya. Pedon ini menunjukkan adanya stratifikasi bahan volkan yang berbeda akibat
penimbunan hasil erupsi volkanik yang berulang-ulang. Horison permukaan (Ap)
berwarna gelap akibat akumulasi bahan organik yang tinggi, dalam kaitannya dengan
umur dan sifat bahan induk pedon ini tidak memperlihatkan perbedaan warna yang
mencolok. Hasil ini diduga sifat bahan induk basaltik pada kondisi curah hujan yang
relatif tinggi, telah menyebabkan warna tanah cenderung coklat tua kekuningan.
Susunan Mineral Fraksi Pasir
Hasil analisis mineral fraksi pasir (fraksi IV) pada Pedon Jatinangor
memperlihatkan adanya asosiasi mineral fraksi berat yang berbeda berdasarkan susunan
horisonnya. Hal ini menunjukkan adanya penimbunan bahan volkanik yang berbeda
umurnya walaupun bahan induknya relatif sama yaitu andesitik (plagioklas
intermedier). Fenomena seperti ini biasa terjadi pada tanah-tanah yang berkembang dari
abu volkan akibat erupsi yang berulang-ulang dalam interval waktu yang berlainan.
Susunan mineral utama pada fraksi total bahan muda yang paling atas (timbunan
terakhir) ialah konkresi dan amfibol hijau, sedangkan pada timbunan kedua ialah
konkresi besi dan pada timbunan yang paling bawah ialah bahan hancuran dan konkresi
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besi. Hasil analisis menunjukkan makin tua bahan volkanik maka makin tinggi
kandungan mineral opaknya (magnetit) sedangkan kandungan konkresi besinya makin
berkurang. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin tua bahan volkanik maka konkresi
besi akan berubah menjadi magnetit.Pada timbunan bahan volkanik terakhir (lapisan 50
cm paling atas) kandungan mineral mudah lapuknya ditemukan masih tinggi, hal ini
menunjukkan masih tingginya cadangan mineral pada lapisan top soil. kandungan
mineral bahan hancuran atau hasil pelapukan mineral-mineral asal pada seluruh horison
jumlahnya sangat sedikit sampai tidak ada, kecuali pada lapisan yang paling atas yang
kemungkinan besar terkontaminasi oleh erupsi segar dari gunungapi sekitarnya
(Gunung Galunggung).
Tabel 1. Komposisi Mineral Fraksi Pasir (Fraksi IV) Pedon Jatinangor
Fraksi Pasir Total

MHL

Fraksi Berat

Horison

non opak
op

kk

kj

knb

sio

ze

hd

bh

fb

pl

ac

ah

au

hp

ov

MML

op
ac

ah

au

hp

ov

Ap

14

1

sd

23

sd

-

-

15

6

7

-

27

2

5

sd

0.95

27

2

75

7

15

1

AB

14

1

-

25

-

sd

-

10

-

2

sd

38

4

6

-

0.73

40

1

75

8

16

sd

Bw1

13

1

-

35

-

1

sd

19

-

4

sd

24

1

2

sd

1.93

43

sd

80

6

14

-

Bw2

17

1

sd

41

-

-

sd

7

sd

3

1

26

sd

4

-

1.60

66

sd

75

5

20

-

2Ab

5

1

-

91

-

sd

sd

-

-

sd

-

2

sd

1

-

30.33

93

2

65

14

19

-

2B'wb

14

2

2

60

-

-

10

5

-

2

-

5

-

-

-

13.00

93

5

67

8

20

-

2Bwb2

20

2

-

52

-

-

10

11

-

1

sd

4

-

sd

-

15.75

95

14

58

11

17

-

2Bwb3

45

-

-

31

-

sd

8

8

-

sd

2

3

-

3

-

6.50

95

33

53

3

11

-

3A'b

34

sd

-

15

-

-

5

27

-

-

15

4

sd

sd

-

10.50

92

79

15

1

5

-

3B"'wb1

42

sd

-

10

-

-

1

42

-

sd

5

sd

-

sd

-

52.00

89

89

9

-

1

-

3B"'wb2

20

-

-

19

-

-

1

56

-

-

4

sd

-

sd

-

75.00

93

87

8

-

5

-

Tabel 2. Komposisi Mineral Fraksi Pasir Pedon Ciater
Fraksi Pasir Total
Horison

op

kj knb sio

MHL

Fraksi Berat

ze

bh

fb

gv

an

lb

bt

ga

au

hp

ov

MML

op

Non opak
ac

ah

au

hp

ov

Ap

-

-

2

1

1

1

44

22

-

9

sd

1

18

1

-

0.04

10

-

25

51

24

-

Bw

sd

-

-

sd

sd

4

31

28

-

7

-

8

14

8

-

0.04

2

-

22

51

27

-

BC

1

-

1

sd

sd

-

33

8

-

19

-

5

20

13

-

0.01

5

-

17

55

28

-

2Ab

3

-

-

-

sd

-

48

10

-

4

-

5

24

6

-

0

9

-

17

72

22

-

2Bw

10

-

2

sd

sd

2

34

2

-

24

-

2

22

2

-

0.05

36

-

6

89

5

-

2BC

6

-

8

sd

sd

2

40

-

-

32

-

-

12

-

-

0.12

20

-

3

95

2

-

3Ab

2

-

1

-

sd

3

26

-

-

27

-

32

7

2

-

0.04

4

1

69

23

7

-

3Bw

1

-

1

sd

sd

2

14

-

-

35

-

33

11

3

-

0.03

5

-

71

25

4

-

3BC

7

-

1

-

-

1

11

-

-

19

-

44

14

3

-

0.02

11

-

71

24

5

-

Keterangan : op = opak; kk = kuarsa keruh; kj = kuarsa jernih; knb = konkresi besi; ze = zeolit; hd=
hidragilit; bh = bahan hancuran; fb = fragmen batuan; pl = plagioklas; ac = amfibol coklat; ah = amfobol
hijau; au = augit; hp = hiperstion; ov = olivin; gv = gelas volkanik; an = andesit; lb = labradorit; bt =
bitownit; MHL = mineral hasil lapukan (knb, sio, bh); MML = mineral mudah lapuk (ze, gv, fb, an, lb, bt,
ah, au, hp, ov).

Hasil analisis Pedon Ciater menunjukkan adanya penimbunan bahan volkan yang
berulang-ulang dengan adanya asosiasi mineral yang sama atau berbeda. Pedon Ciater
memiliki kandungan fragmen batuan yang cukup banyak, memiliki nilai nisbah mineral
hasil lapukan (MHL) dan mineral mudah lapuk (MML) relatif kecil. Pedon Ciater terdiri
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dari tiga stratifikasi bahan yang berbeda asosiasi mineralnya yaitu augit-hiperstin (0-43
cm), augit (43-94 cm) dan amfibol hijau (94-148 cm). Bahan induk dari Pedon Ciater
ini bersifat andesitic, hal ini didasarkan pada pengelompokan sifat bahan induk serta
penetapan jenis mineral plagioklas.
Berdasarkan analisis mineral ini menunjukkan bahwa bahan volkanik sebagai
bahan induk tanah Jatinangor telah berumur tua (awal kuarter atau pleistosen) apabila
dibandingkan dengan erupsi resen G. Tangkuban Perahu yang membentuk tanah-tanah
Andisol di Ciater yang berumur holosen.
Susunan Mineral Fraksi Liat
Hasil analisis mineral fraksi liat berdasarkan thermogram DTA dari empat contoh
tanah (horisonAp, Bw1, 2Bw2, 3Bw3) menunjukkan bahwa Pedon Jatinangor
didominasi oleh mineral liat kaolinit, yang dicirikan dengan puncak reaksi endotermik
pada suhu 530oC. semakin dalam kedalaman tanah menunjukkan semakin tinggi
kandungan mineralnya, kecuali pada horison 2Bw2. Selain mineral kaolinit, ditemukan
juga mineral haloisit dicirikan dengan puncak reaksi endotermik pada suhu rendah (7080oC) dan puncak reaksi eksotermik pada 925oC. Mineral ketiga yang dijumpai yaitu
mineral gibsit dicirikan dengan puncak reaksi endotermik pada suhu 275-285oC.
Tabel 3. Komposisi Mineral Liat pada Pedon Ciater dan Pedon Jatinangor
Puncak Kurva Termogram DTA
Pedon

Horison

Puncak Reaksi
0

Ciater

Ap
BC
2BC
3Ab
3Bw

Endotermal ( C)
80; 520
120: 410; 785
125; 320; 390; 530
125; 405
130; 380

Jatinangor

Ap
Bw2
2B’w2
3B”’w2

530; 76; 285; 325
530; 79; 280; 320
530; 88; 275
530; 70; 285

Exotermal (0C)
300
330; 835
900
280;900
320; 820
925
925
925
925

Jenis Mineral
Alofan, imogolit, ferihidrit
Alofan, imogolit, ferihidrit
Alofan, imogolit, ferihidrit
Alofan, imogolit, ferihidrit
Alofan, imogolit, ferihidrit
Kaolinit, alofan, gibsit
Kaolinit, alofan, gibsit
Kaolinit, alofan, gibsit
Kaolinit, alofan, gibsit

Pedon Ciater hasil analisis mineral liat didominasi oleh mineral-mineral ordo
kisaran pendek. Mineral alofan dicirikan dengan puncak reaksi endotermik suhu rendah
(80-135oC) dan eksotermik suhu tinggi (880-920oC) (Tan, 1982; Wada, 1989). Horison
permukaan (horison Ap) pada pedon ini menunjukkan adanya mineral kaolinit yang
dicirikan dengan puncak reaksi endotermik suhu sedang (520oC). Terbentuknya mineral
kaolinit pada lapisan ini akibat terbentuknya ikatan kompleks Al-humus, sehingga
lapisan atas kaya dengan Si (silikasi) dan membentuk kaolinit disorder.
Sifat-sifat Kimia Tanah
Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa pH H2O tanah Pedon Jatinangor
berkisar antara 5,42-5,86 yaitu masam sampai agak masam sedangkan pH KCl berkisar
antara 4,00-4,63. Naik turunnya nilai pH tanah menurut kedalaman tidak
memperlihatkan suatu pola, namun demikian nilai pH pada timbunan pertama (0-50cm)
pada umumnya lebih rendah dibandingkan dua timbunan dibawahnya.
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DTA Pedon Ciater

DTA Pedon Jatinangor

Gambar 3. Kurva Thermogram Pedon Ciater dan Jatinangor
Tabel 4. Beberapa Sifat Kimia pada Pedon Jatinangor
Horison Kedalaman (cm)
Ap
AB
Bw1
Bw2
2Ab
2B'wb
2Bwb2
2Bwb3
3A'b
3B"'wb1
3B"'wb2

0- 8
8 -18
18 - 34
34 - 50
50 - 68
68 - 90
90 - 112
112 - 138
138 - 154
154 - 173
173 - 200

pH
H2O
5.45
5.43
5.24
5.54
5.54
5.62
5.63
5.72
5.86
5.49
5.72

% C-Org KTK me/100g
4.38
4.25
4.27
4.37
4.60
4.62
4.63
4.58
4.00
4.63
4.56

1.23
0.54
0.45
0.28
0.36
0.05
0.21
0.13
0.29
0.21
0.00

42.92
47.70
12.00
10.77
10.21
9.92
11.26
12.52
15.57
14.06
12.10

Kation-kation (me/100g)
KB (%)
K
Na Ca
Mg Jumlah
0.19 0.43 7.05 3.58
11.25
26
0.06 0.48 6.36 2.77
9.67
20
0.09 0.36 6.01 2.58
9.04
75
0.06 0.36 6.10 2.53
9.05
93
0.11 0.47 5.62 2.37
8.57
84
0.11 0.73 6.13 2.35
9.32
95
0.11 0.58 6.64 2.59
9.92
97
0.11 0.55 6.91 2.55
10.12
81
0.09 0.44 7.54 2.76
10.83
70
0.09 0.55 8.00 2.83
11.47
82
0.12 0.44 8.02 3.00
11.58
82

me/100g
Al 3+
0.00
0.70
1.15
0.93
0.28
0.23
0.23
0.24
0.48
0.47
0.24

H+
1.02
0.63
0.16
0.39
1.14
0.29
0.82
0.57
0.34
0.33
0.85

EA
65.20
45.75
61.20
61.50
27.28
46.49
42.26
32.15
43.92
46.14
50.89

Nilai Kapasitas Tukar Kation (KTK) berkisar antara 9,92-49,92 me/100 g, yaitu
rendah sampai sangat tinggi. Kation-kation dapat ditukar yang paling dominan hingga
yang terendah berturut-turut adalah kalsium, magnesium, natrium dan kalium. Kisaran
nilai kalsium adalah 5,62-8,02 me/100 gr (sedang), magnesium 2,35-3,58 me/100 gr
(tinggi), natrium 0,36-0,73 me/100 gr (sedang), dan kalium 0,06-0,12 me/100 gr
(rendah). Nilai kejenuhan basa (KB) berkisar 20-97 persen yaitu rendah sampai sangat
tinggi. Tingginya nilai kejenuhan basa perlu dicermati bukan berarti tanah tersebut
sangat subur mengingat nilai kapasitas tukar kation yang rendah karena mineral fraksi
liatnya didominasi oleh kaolinit yang secara alami memiliki muatan netto negatif yang
rendah (3-15 me/100 gr liat). Nilai Al-dd berkisar antara 0,00-1,15 me/100 gr.
Nilai kemasaman terekstrak pada pH 8,2 nilainya berkisar antara 27,28-65,20
me/100 gr, sehingga nilai KTK-jumlah kationnya berkisar antara 76,45-35,85 me/100
gr. Nilai ini menunjukkan bahwa mineral liat tanah Jatinangor memiliki muatan variable
(muatan tergantung pH) yang cukup tinggi. Muatan ini akan bertambah apabila pH
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tanah meningkat, misalnya akibat pengapuran, dan akan menurun apabila pH tanah
turun, misalnya akibat pemupukan yang dapat memasamkan tanah (Urea).
Tabel 5. Beberapa Sifat Kimia pada Pedon Ciater
Horison Kedalaman (cm)
Ap
Bw
BC
2Ab
2Bw
2BC
3Ab
3Bw
3BC

0-17
17-31
31-43
43-60
60-70
70-94
94-110
110-128
128-148

pH
H2O
3.61
4.08
4.14
4.13
4.36
4.86
4.81
4.73
4.51

KCl
3.81
4.11
4.45
4.43
4.67
5.12
4.87
4.87
4.87

% C-Org KTK me/100g
9.11
7.18
7.52
5.92
5.35
3.90
4.44
5.55
4.04

14.84
8.71
8.45
12.51
11.03
4.51
11.20
8.50
6.16

Kation-kation (me/100g)
KB (%)
K
Na Ca
Mg Jumlah
0.14 0.48 0.52 0.38
1.52
10
0.09 0.46 0.00 0.04
0.59
7
0.22 0.53 0.25 0.04
1.04
12
0.01 0.57 0.74 0.05
1.37
11
0.08 0.50 0.45 0.06
1.09
10
0.19 0.87 0.86 0.03
1.95
43
0.38 1.38 0.85 0.46
3.07
27
0.26 1.07 0.31 0.11
1.75
21
0.17 0.45 0.39 0.02
1.03
17

me/100g
Al 3+
3.92
1.76
0.38
0.26
0.18
0.00
0.00
0.00
0.00

H+
0.10
0.02
0.48
0.46
0.34
0.14
0.42
0.38
0.24

Al+1/2Fe
3.05
3.74
6.52
7.17
9.78
8.75
10.70
11.49
10.01

Pengamatan terhadap sifat kimia tanah pada Pedon Ciater menunjukkan nilai pH
H2O sebesar 4,22 dengan kriteria masam. Hal ini terjadi karena pada pedon ini memiliki
kandungan C-organik yang tinggi (7,38%) sehingga berperan dalam meningkatkan
kemasaman tanah. Pedon Ciater memiliki curah hujan tinggi dan tanah berkembang dari
abu volkan andesit memiliki kandungan total basa yang rendah. Kandungan Al-dd lebih
terkait dengan tingkat pelapukan pedon (umur bahan induk), semakin lanjut tingkat
pelapukan, umumnya kandungan Al-dd makin meningkat. Kandungan ion H-dd lebih
menonjol pada pedon Ciater, kondisi ini dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi di
lokasi penelitian. Semakin kering daerahnya maka semakin rendah kandungan H-dd.
Selain itu kandungan H-dd cenderung lebih tinggi pada pedon yang berkembang dari
bahan induk tua dibandingkan dari bahan induk yang lebih muda.
Sifat Fisika Tanah
Tekstur Tanah
Hasil analisis tekstur tanah menunjukkan bahwa Pedon Jatinangor memiliki kelas
tekstur liat atau kelas sebaran butirnya berliat (clayey soil). Fraksi pasirnya relatif
sedikit dibandingkan dengan fraksi debunya akibat proses pelapukan yang terus
berlanjut. Fraksi pasir dan debu cenderung meningkat seiring meningkatnya kedalaman
tanah, sedangkan fraksi liatnya cenderung menurun. Hal ini memperlihatkan terjadi
proses pelapukan pada lapisan atas lebih intensif dibandingkan dengan lapisan lebih
dibawahnya.
Pada Pedon Ciater, menunjukkan bahwa kandungan debu lebih dominan daripada
kandungan liat dan kandungan pasirnya. Fraksi pasirnya lebih sedikit apabila
dibandingkan dengan fraksi liatnya dan kandungan debu lebih besar apabila
dibandingkan dengan kandungan liatnya. Pedon Ciater ini pada umumnya memiliki
kelas tekstur debu pada setiap horisonnya. Hal ini bukan hasil timbunan bahan akibat
erosi tetapi merupakan hasil timbunan erupsi volkan. Mengingat lokasi pemilihan pedon
berada pada punggung bukit.
Distribusi Ukuran Partikel
Pedon Jatinangor fraksi pasirnya didominasi oleh fraksi IV (pasir halus) dan V
(pasir sangat halus) yang merupakan hasil pelapukan fraksi-fraksi yang lebih kasar.
Fraksi debunya didominasi oleh debu berukuran sedang (fraksi VII) dan fraksi
liatnyadidominasi oleh liat halus (fraksi X). Dominasi fraksi liat halus pada Pedon
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Jatinangor ini menunjukkan bahwa pelapukan sudah berlangsung cukup lanjut. Bahanbahan yang asalnya berupa gelas volkanik berukuran debu, pasir, kerakal dan kerikil
(lapilli) telah dilapuk menjadi bahan yang sangat halus sehingga tanah memiliki kelas
tekstur liat dengan jenis mineral liatnya kaolinit.
Tabel 6. Distribusi Ukuran Pertikel Pedon Jatinangor
Lapisan
Ap
AB
Bw1
Bw2
2Ab
2B'wb
2Bwb2
2Bwb3
3A'b
3B"'wb
1
3B"'wb
2

fraksi
I

fraksi
II

0-8
8 -18
18 - 34
34 - 50
50 - 68
68 - 90
90 - 112
112 - 138
138 - 154

0.59
0.30
0.39
0.52
1.11
1.13
0.51
0.32
0.01

0.71
0.37
0.20
0.72
2.04
2.25
0.76
0.96
0.74

1.16
0.58
0.62
0.66
1.17
1.57
1.36
1.30
0.99

2.26
1.25
1.35
1.49
1.78
2.34
3.04
2.33
2.07

2.06
1.14
1.25
1.66
3.00
7.74
4.21
2.17
2.45

2.58
9.73
2.54
3.20
3.11
4.11
2.00
1.65
4.43

12.50
8.18
8.86
9.20
9.45
9.23
9.27
11.79
17.34

0.15
3.58
2.27
1.70
1.62
3.40
6.90
9.82
10.05

8.46
8.58
8.85
8.23
5.60
6.84
6.56
8.06
9.49

69.85
66.09
73.87
72.62
71.12
67.29
65.39
61.60
52.43

154 - 173

0.16

0.31

1.50

3.77

4.43

0.51

20.85

10.73

9.51

48.23

173 - 200

0.01

0.64

0.82

2.14

2.38

3.52

23.48

9.52

7.81

49.68

Kedalaman
(cm)

fraksi
III
Pasir

fraksi
IV

fraksi
V

fraksi
VI

fraksi
VII
Debu

fraksi
VIII

fraksi
IX

fraksi
X
Liat

Hasil analisis distribusi ukuran partikel Pedon Ciater fraksi pasirnya didominasi
oleh fraksi IV (pasir halus) dan V (pasir sangat halus). Fraksi debunya didominasi oleh
fraksi debu berukuran sedang (fraksi VII) dan fraksi liatnya didominasi fraksi liat halus
(fraksi X). Hasil penilaian kandungan bahan kasar pedon Ciater memiliki bahan kasar
5,81%, tampaknya kandungan bahan kasar ini tidak dipengaruhi oleh sifat bahan induk
dan umur bahan induk tanah tetapi diduga dipengaruhi oleh kekasaran atau kehalusan
bahan volkan yang diendapkan.
Tabel 7. Distribusi Ukuran Pertikel Pedon Ciater
Lapisa
n

Kedalaman
(cm)

Ap
Bw
BC
2Ab
2Bw
2BC
3Ab
3Bw
3BC

0-17
17-31
31-43
43-60
60-70
70-94
94-110
110-128
128-148

Fraksi
I

fraksi
II

3.03
1.18
4.59
2.46
0.47
2.45
0.29
0.33
0.49

3.36
2.32
10.23
2.12
1.90
4.41
0.43
0.38
0.80

fraksi
III
Pasir
8.99
4.91
12.29
4.44
5.34
9.15
2.39
2.84
5.93

fraksi
IV
17.69
8.88
9.08
8.20
7.45
11.81
4.35
5.29
7.40

fraksi
V
15.28
11.56
5.85
8.08
7.45
6.94
3.84
2.28
3.69

fraksi
VI
11.82
8.78
2.82
8.29
3.54
5.87
6.75
6.20
6.44

fraksi
VII
Debu
18.54
35.49
13.29
31.19
40.82
21.00
19.72
16.78
19.65

fraksi
VIII
11.32
0.53
3.90
5.59
12.05
7.53
4.64
9.46
11.75

fraksi
fraksi
IX
X
Liat
8.96
0.74
1.16 28.19
0.08 37.87
13.88 15.75
2.41 18.57
1.41 29.43
23.52 18.89
6.10 50.34
43.85
0.00

Perbedaan tingkat pelapukan antara bahan erupsi pertama dengan bahan hasil
erupsi kedua tampak jelas dari susunan fraksi debu berukuran sedang, sedangkan
perbedaan bahan antara timbunan bahan hasil erupsi kedua dengan hasil erupsi pertama
terlihat pada susunan fraksi pasirnya, terutama fraksi I dan II.
Proses Pembentukan Tanah
Proses perkembangan tanah pada Pedon Jatinangor baru mencapai tahap viril atau
tahap kambik yaitu terbentuknya horison bawah B-kambik (Bw). Horison kambik ini
merupakan horison alterasi bahan induk volkanik dimana penimbunan bahan dari hasi
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pencucian horison diatasnya belum signifikan untuk suatu horison argilik atau kandik.
Warna horison kambik lebih terang (coklat) dibandingkan dengan horison diatasnya.
Adanya penimbunan bahan volkan yang berulang-ulang dari erupsi yang berbeda
umurnya mengakibatkan proses pembentukan tanah terhambat sehingga tanah
senantiasa berumur dewasa. Apabila ditinjau dari komposisi mineral liatnya Pedon
Jatinangor didominasi oleh mineral kaolinit, yang merupakan suatu bukti bahwa
pelapukan pada pedon ini telah berlangsung lanjut. Perubahan mineral pada Pedon
Jatinangor menjadi kaolinit dan gibsit memerlukan waktu yang cukup lama (beberapa
abad), sehingga perkiraan bahan hasil erupsi berumur awal kuarter (pleistosen) cukup
rasional.
Proses pembentukan tanah yang utama pada pedon Ciater adalah pelapukan
mineral-mineral ordo kisaran pendek seperti alofan, imogolit dan ferihidrit, melalui
pencucian unsur-unsur mudah larut dan kopresipitasi gel-gel SiO2 dan Al2O3. Resilikasi
mineral-mineral ordo kisaran pendek menghasilkan mineral liat haloisit sedangkan
desilikasi menghasilkan mineral liat gibsit. Tingkat perkembangan tanah pada Pedon
Ciater ini termasuk tahap viril atau cambic.
Klasifikasi Tanah
Hasil penelusuran sistem kunci pada Taksonomi Tanah (Soil Survey Staff, 2014)
dengan mencocokan data-data morfologi, fisika, kimia dan mineralogi yang diperoleh
dari hasil analisis laboratorium dan lapangan dengan faktor-faktor pembeda pada setiap
kategori Taksonomi Tanah, maka Pedon Jatinangor dapat diklasifikasikan sebagai
Fluventic Eutrudepts, berliat, kaolinitik, isohipertermik. Tanah ini memiliki kandungan
bahan organik 0,2 persen atau lebih pada kedalaman 125 cm dibawah permukaan tanah,
kejenuhan basa tinggi >60 persen pada satu horison atau lebih diantara kedalaman 25
sampai 75 cm, memiliki kandungan liat 35 persen atau lebih, didominasi oleh mineral
liat kaolinit dan suhu tanah tahunan rata-rata 22oC.
Klasifikasi tanah pada kategori familiPedon Ciater yaitu tanah Andisol yang
berkembang dari bahan induk abu volkan andesitik adalah Acrudoxic Durudands,
medial di atas skeletal berlempung, amorphik, isohiperthermic. Tanah ini memiliki
horison tersementasi 75% atau lebih yang batas atasnya di dalam 100 cm dari
permukaan tanah mineral, memiliki jumlah basa-basa terekstrak dan Al3+ terekstrak
dengan KCl 1N sebesar kurang dari 2,0 cmol/kg dalam fraksi tanah halus dengan
ketebalan total 30 cm diantara kedalaman 25 cm dan horison tersementasi.
KESIMPULAN
1. Pedon Jatinangor berkembang dari bahan volkan andesitik yang berumur awal
kuarter (plestosen) dan Pedon Ciater berkembang dari bahan volkan andesitik yang
berumur holosen akhirmasing-masing terdiri dari tiga stratifikasi bahan yang
berbeda umurnya menunjukkan adanya ketidaksinambungan litologik (lithologic
Discontinuity).
2. Pedon Jatinangor memiliki komposisi mineralogi liat didominasi oleh kaolinit
dengan asosiasi mineral fraksi pasir/fraksi berat augit-hiperstin, sedangkan Pedon
Ciater memiliki komposisi mineralogi liat didominasi oleh alofan dan asosiasi
mineral fraksi pasir/fraksi berat adalah amfibol hijau-hiperstin di timbunan pertama
dan augit-amfibol pada timbunan di bawahnya.
3. Tingkat perkembangan tanah pada kedua pedon telah berlangsung pada tahap viril
atau kambik, dimana terjadi alterasi bahan induk dan pembentukan warna yang
lebih merah di horison bawahnya.
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4. Klasifikasi tanah menurut Taksonomi Tanah ((Soil Survey Staff, 1999; 2014) pada
kategori famili, Pedon Ciater yaitu Acrudoxic Durudands, medial diatas skeletal
berlempung, amorfik, isohipertermik, sedangkan Pedon Jatinangor yaitu Fluventic
Eutrudepts, halus, kaolinitik, isohipertermik.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan NPK bersama pupuk hayati
khusus kedelai dalam meningkatkan pertumbuhan, serapan hara, serta hasil tanaman
kedelai melalui peningkatan hara tersedia pada Inceptisol Jatinangor. Penelitian
dilaksanakan pada bulan April 2016 hingga Juli 2016, disusun dengan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) sederhana yang terdiri dari 10 perlakuan. Kombinasi perlakuan
pupuk hayati dengan NPK sebagai berikut A = Kontrol (tanpa pupuk), B = NPK
Standar, C = 1 PHKK + 0 NPK, D = ¼ NPK + 1 PHKK, E = ½ NPK + 1 PHKK, F = ¾
NPK + 1 PHKK, G = 1 NPK + 1 PHKK, H = ¾ + ¼ PHKK, I = ¾ NPK + ½ PHKK dan
J = ¾ NPK + ¾ PHKK. Hasil penelitian menunjukkan dosis pupuk hayati dengan NPK
yang dianjurkan ialah perlakuan E yaitu 1 PPHK (250 kg.ha-1) bersama ½ NPK (37,550-50 kg.ha-1). Dosis tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman,
serapan hara serta hasil kedelai dengan peningkatan hasil sebesar 0,4 ton/ha atau 32 %
dari NPK standar.
Kata kunci : kedelai, NPK, pupuk hayati, unsur hara
ABSTRACT
This research aimed to optimize the use of NPK and biofertilizer in promoting plant
growth, nutrient uptake and crop yield of soybean by increasing nutrient availability in
Jatinangor Inceptisols. The Research was conducted in April 2016 to July 2016, was
arranged in Simple Randomized Blok Design (RBD) and consisted of 10 treatments. The
combination of biofertilizer and NPK were as follows; A = control (without fertilizer), B
= Standard NPK, C = 0 NPK + 1 SB , D = ¼ NPK + 1 SB, E = 1/2 NPK + 1 SB, F = ¾
NPK + 1 SB, G = 1 NPK + 1 SB, H = ¾ + 1/4 SB, I = ¾ NPK + ½ SB dan J = ¾ NPK
+ ¾ SB. The results showed a dose of NPK and biofertilizer was recommended in the
treatment E (250 kg.ha-1 SB) and ½ NPK (37,5-50-50 kg.ha-1). Its dose increased the
vegetative plant growth, nutrient uptake and crop yield of soybean to 0.4 tonnes.ha-1 or
32% of a standard NPK.
Keywords : soybean, NPK, biofertilizer, nutrient
LATAR BELAKANG
Kedelai (Glycine Max (L.) Merr.) adalah salah satu bahan pangan dari famili
leguminoseae yang banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Konsumsi kedelai
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nasional dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan konsumsi per kapita per tahun.
Jumlah penduduk tumbuh sekitar 1,3% per tahun, konsumsi kedelai dalam negeri
sebesar 35% yang dipenuhi dari kedelai impor (Departemen Pertanian 2008; Aldillah,
2014). Pada tahun 2010 produksi kedelai diperkirakan sebesar 927,38 ribu ton biji
kering, menurun sebanyak 47,13 ribu ton (4,84%) dibandingkan tahun 2009 (BPS,
2010). Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS dan Kementerian Pertanian
menunjukkan bahwa capaian produksi kedelai tahun 2010 – 2012 terjadi penurunan
berturut-turut sebanyak 0,91 juta ton, 0,85 juta ton, dan 0,84 juta ton (Bappenas, 2013).
Tingginya konsumsi dan menurunnya produksi komoditas kedelai di Indonesia
perlu ditingkatkan dengan penanganan usaha tani yang baik dan berkelanjutan.
Peningkatan hasil kedelai dapat dilakukan dengan menyediakan hara yang cukup agar
tanaman dapat tumbuh dengan baik. Penyediaan hara erat kaitannya pemupukan.
Pemupukan menjadi usaha yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan
produksi tanaman serta mengganti kehilangan berbagai unsur hara dalam hal ini
nitrogen (N) dan fosfor (P). Disamping itu, upaya untuk meningkatkan produktivitas
kedelai pada Inceptisol Jatinangor ialah dengan memanfaatkan inokulan jasad renik
tanah seperti bakteri pemfiksasi nitrogen dan pelarut fosfat dalam bentuk pupuk hayati
khusus kedelai tanpa meninggalkan pupuk anorganik sebagai sumber hara tersedia
untuk tanaman
Aplikasi pupuk hayati khusus tanaman kedelai (PHKK) mendampingi pupuk
NPK menjadi salah satu alternatifnya. Pupuk hayati mengandung bakteri fiksasi N dan
pelarut P yang dapat terus menyediakan hara tersebut bagi tanaman, sedangkan pupuk
anorganik berperan sebagai pensuplai hara tersedia. Bakteri pemfiksasi N dalam PHKK
mampu menyediakan unsur hara N yang merupakan penyusun dari banyak senyawa
bagi tanaman seperti asam amino yang diperlukan untuk pembentukan protein dan
enzim (Lakitan, 1995). Besarnya nilai N yang berasal dari fiksasi simbiosis pada
tanaman kedelai adalah sekitar 50% (Fabre dan Planchon, 2000). Peningkatan fiksasi N
terjadi pada akhir berbunga dan selama periode pengisian biji (Fabre dan Planchon,
2000).
Pelarut P dalam hal ini membantu proses pelarutan hara P yang merupakan
komponen senyawa ATP (adenosin trifosfat) berfungsi sebagai sumber energi untuk
pertumbuhan tanaman serta penyusun DNA (asam deosiribonukleat), RNA (asam
ribonukleat) yang penting dalam pembelahan sel dan reproduksi (Taufiq, 2014). Selain
itu, P merupakan komponen penyusun dari beberapa protein enzim. Menurut Herrera et
all (2016), pertumbuhan dan hasil akan semakin meningkat apabila protein dan enzim
yang dihasilkan semakin banyak, karena protein dan enzim adalah bahan baku untuk
pembentukan sel-sel baru yang akan mempercepat pertumbuhan sehingga diharapkan
produksi hasil tanaman kedelai menjadi meningkat.
Ketersediaan hara N dan P pada tanah mineral Inceptisols Jatinangor memiliki
kandungan yang rendah hingga sedang, sedangkan K tinggi. Sehingga pemanfaatan
pupuk hayati khusus kedelai (PHKK) yang mengandung mikroba pemfiksasi N dan
pelarut P yang diaplikasikan dengan pupuk anorganik (NPK) pada Inceptisol Jatinangor
ini khususnya, penting agar ketersediaan hara essensial pada tanah menjadi terpenuhi.
Dari pemaparan yang telah dikemukakan, pemanfatan PHKK untuk tanaman kedelai
pada Inceptisol Jatinangor dapat mengoptimalkan penggunaan NPK serta ditemukannya
dosis PHKK dengan NPK yang dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kedelai.
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BAHAN DAN METODE
Waktu, Tempat, Alat dan Bahan
Percobaan dilaksanakan pada bulan April 2016 hingga Juli 2016 di lahan
kering Kebun Percobaan Pengelolaan Tanah dan Air serta di Laboratorium Kesuburan
Tanah dan Nutrisi Tanaman Fakultas Pertanian Unpad, Jatinangor, ketinggian 725 m
dpl. Alat dan bahan meliputi seperangkat peralatan lapangan mulai dari sampling hingga
panen, tanah Inceptisol Jatinangor dengan kandungan hara sebai berikut [0,20% N
(rendah), 39,27 mg.100g-1 P2O5 (sedang) dan 41,20 mg.100g-1 K2O (tinggi)], benih
kedelai varietas Arjasari serta bahan kimia laboratorium untuk analisis kimia.
Analisis Data
Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) sederhana, sepuluh
perlakuan dengan tiga ulangan. Perlakuan pengujian sebagai berikut. A = Kontrol (0
kg.ha-1 PHKK + 0 NPK), B = NPK Standar (75-100-100 kg.ha-1), C = 1 PHKK (250
kg.ha-1) + 0 N-P-K (0-0-0 kg.ha-1), D = ¼ NPK (18,75-25-25 kg.ha-1) + 1 PHKK (250
kg.ha-1), E = ½ NPK (37,5-50-50 kg.ha-1) + 1 PHKK (250 kg.ha-1), F = ¾ NPK (56,2575-75 kg.ha-1) +1 PHKK (250 kg.ha-1), G = 1 NPK (75-100-100 kg.ha-1) + 1 PHKK
(250 kg.ha-1), H = ¾ NPK (56,25-75-75 kg.ha-1) + ¼ PHKK (62,5 kg.ha-1), I = ¾ NPK
(56,25-75-75 kg.ha-1) + ½ PHKK 125 (kg.ha-1) dan J = ¾ NPK (56,25-75-75 kg.ha-1) +
¾ PHKK (187,5 kg.ha-1). Variabel yang diamati adalah pertubuhan vegetatif tanaman,
kandungan N, P, K pada jaringan tanaman, komponen hasil dan hasil tanaman kedelai.
Data dianalisis dengan uji F untuk mengetahui adanya perbedaan respons dari setiap
perlakuan yang dicobakan. Selanjutnya dilakukan uji statistika lanjutan dengan
menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%
Pelaksanaan Percobaan
Pelaksanaan percobaan merupakan rangkaian dari kegiatan di lapangan
maupun di laboratorium. Kegiatan di lapangan terdiri atas persiapan media tanam,
persiapan benih, penanaman, pemupukkan, pemeliharaan, sampling yang dilanjutkan
dengan analisis laboratorium hingga panen.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertubuhan Vegetatif Tanaman
Tinggi Tanaman
Tinggi tanaman kedelai menunjukkan salah satu ciri pertumbuhan tanaman yang
berkaiatan dengan faktor dan komponen tumbuh lainnya, seperti lingkungan yang
menekan atau mendorong pertumbuhan, serta jumlah daun, panjang daun, perakaran
serta anakan yang akan berkembang. Karena itu tinggi sesuai dengan sifat genetiknya
sangat relevan dengan produktivitas hasil tanaman itu serta lingkungan tumbuh yang
mempengaruhinya. Pertumbuhan tinggi tanaman berdasarkan data pengamatan dapat
disimak pada Gambar 1 berikut ini.
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Gambar 1. Grafik pertumbuhan tinggi tanaman kedelai
Keragaman tinggi tanaman kedelai terlihat sejak 1 MST sampai dengan 6 MST.
Sejak 2 MST hingga menjelang fase vegetatif akhir (4 – 5 MST) terlihat bahwa
perlakuan E memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman lebih tinggi.
Jumlah Daun
Jumlah daun (trifoliat) pada tanaman kedelai merupakan komponen
pertumbuhan tanaman kedelai dalam mendukung produktivitas dan kesehatan tanaman.
Jumlah daun yang diamati menunjukkan bahwa pemupukan NPK yang lazim digunakan
sebagai dosis anjuran dan dikombinasikan dengan PHKK menghasilkan trifoliat yang
relatif lebih banyak. Jumlah daun pada umur 1 MST hingga 4 MST belum menunjukkan
adanya pengaruh dari pemberian PHKK.

Gambar 1. Grafik pertumbuhan jumlah daun (trifoliat) tanaman kedelai
Aplikasi PHKK terhadap jumlah daun mulai terlihat sejak 5 MST hingga akhir
pengamatan yaitu pada 6 MST. Jumlah daun (trifoliat) tertinggi ditunjukkan oleh
perlakuan E dan H yaitu perlakuan dengan dosis 1/2 NPK + 1 PHKK dan ¾ NPK + ¼
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PHKK. Pengaruh aplikasi PHKK terhadap tanaman kedelai rata-rata perlakuan tidak
menunjukkan pengaruh yang besar.
Kadar N, P dan K Tanaman
Serapan hara dapat dilihat dari kadarnya dalam jaringan tanaman. Tabel 1
merupakan hasil analisis kadar N, P dan K total dalam jaringan tanaman kedelai pada
berbagai perlakuan dosis PHKK dengan pupuk anorganik NPK. Kandungan N-total
pada jaringan tanaman semua perlakuan penambahan PHKK tidak berbeda nyata
dengan aplikasi NPK standar, namun perlakuan E berbeda nyata dengan perlakuan
control (tanpa pupuk). Kandungan N yang tinggi pada tanah, tidak selalu berhubungan
secara linier dengan penyerapannya oleh tanaman. Nitrogen dalam bentuk tersedia,
dalam hal ini yang berasal dari NPK dan penambatan N oleh mikroba dalam PHKK,
mudah hilang melalui proses denitrifikasi oleh mikroorganisme menjadi N2 (gas)
kembali dan pencucian dalam bentuk ion NO3. Bertambahnya kandungan N-total tanah
akibat aplikasi PHKK dalam hal ini ternyata belum mampu meningkatkan penyerapan
N oleh tanaman kedelai secara signifikan. Berikut ini merupakan diagram batang yang
menggmbarkan pengaruh aplikasi berbagai perlakuan tersebut terhadap N-total jaringan
tanaman.
Tabel 1. Kadungan N dan P Tanaman Kedelai Akibat Pemupukan PHKK dengan NPK
Perlakuan
A ; Kontrol
B ; NPK standar
C ; 0 NPK + 1 PHKK
D ; ¼ NPK + 1 PHKK
E ; ½ NPK + 1 PHKK
F ; ¾ NPK +1 PHKK
G ; 1 NPK + 1 PHKK
H ; ¾ NPK + ¼ PHKK
I ; ¾ NPK + ½ PHKK
J ; ¾ NPK + ¾ PHKK

N-total
tanaman (%)
2.10 a
2.58 ab
3.00 ab
3.08 ab
3.20 b
3.18 b
2.65 ab
3.02 ab
2.69 ab
2.87 ab

P-total
tanaman (%)
0.20 a
0.22 ab
0.21 a
0.23 ab
0.25 b
0.22 ab
0.21 ab
0.24 b
0.22 ab
0.21 ab

K-total
tanaman (%)
0.51 a
0.65 ab
0.49 a
0.73 ab
0.79 b
0.55 ab
0.67 ab
0.60 ab
0.66 ab
0.67 ab

Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan Uji Jarak
Berganda Duncan pada Taraf 5 %.
Analisis statistik menunjukkan bahwa kadar P jaringan akibat aplikasi
kombinasi pupuk NPK dengan pupuk hayati tidak berbeda nyata dengan perlakuan NPK
standar, namun hasil tertinggi jika dibandingkan dengan kontrol adalah perlakuan E dan
H yaitu ½ NPK + 1 PHKK dan ¾ NPK + ¼ PHKK. Beberapa bakteri tanah diantaranya
bekteri pelarut fosfat yang terdapat dalam PHKK, dapat mengeluarkan asam-asam
organik yang menurunkan pH di sekitarnya untuk memutuskan ikatan fosfat dalam
tanah (Mohan and Radhakrishnan, 2012). Bakteri-bakteri pelarut fosfat melarutkan
unsur fosfat, diantaranya fosfat tersedia dari pupuk yang terikat pada unsur lain (Fe, Al,
Ca, dan Mg), sehingga unsur P tersebut menjadi tersedia kembali bagi tanaman
(Widiawati and Suliasih, 2006 dalam Marista et al., 2013). Ketersediaan hara yang
tinggi memungkinkan penyerapan hara yang tinggi oleh tanaman (Supriyadi et al.,
2014).
Pemupukan NPK dengan PHKK dari semua perlakuan yang diberikan tidak
menunjukkan pengaruh nyata terhadap kadungan K tanaman. Kandungan K-total dapat
ditelaah pada Tabel 1. Sumber kalium yang diserap berasal dari pupuk anorganik NPK
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

482

dan K-potensial yang larut menjadi K-tersedia. Jumlah K pada jaringan tanaman
berdasarkan kombinasi perlakuan dosis PHKK dengan NPK dalam hal ini tidak
menunjukkan nilai berbeda nyata jika dibandingkan dengan penggunaan dosis NPK
standar, namun kandungan K pada kombinasi dosis perlakuan E dapat
direkomendasikan seperti halnya N dan P. Ketersediaan K untuk tanaman kedelai masih
berada pada kisaran yang mencukupi, dan dapat dilihat dari pertumbuhan dan hasil yang
normal. Hakim et al, 1986 dalam Lumban et al, 2014 menyatakan bahwa K mempunyai
pengaruh positif terhadap hasil dan kualitas tanaman. Kebutuhan tanaman akan unsur
hara ini sangat tinggi, apabila kalium tersedia dalam jumlah terbatas maka gejala
kekurangan unsur hara akan segera terlihat pada tanaman.
Hasil Tanaman
Komponen hasil yang diamati meiputi jumlah polong total per tanaman,
termasuk polong isi dan polong hampa, dan bobot 1000 butir biji kedelai. Analisis
statistik untuk beberapa komponen hasil pada berbagai kombinasi dosis NPK dengan
pupuk hayati khiusus kedelai dapat ditelaah pada Tabel 2.
Tabel 2. Komponen Hasil Tanaman Kedelai Akibat Pemupukan PHKK dengan NPK.
Perlakuan
A ; Kontrol
B ; NPK standar
C ; 0 NPK + 1 PHKK
D ; ¼ NPK + 1 PHKK
E ; ½ NPK + 1 PHKK
F ; ¾ NPK +1 PHKK
G ; 1 NPK + 1 PHKK
H ; ¾ NPK + ¼ PHKK
I ; ¾ NPK + ½ PHKK
J ; ¾ NPK + ¾ PHKK

Keterangan:

Tabel 3.

Jumlah
polong
40
39
41
59
58
52
51
61
48
45

Polong
hampa
----- per tanaman ---21 a
19 c
25 bc
14 b
22 b
19 bc
50 d
9 a
48 d
10 a
44 bc
8 a
45 cd
8 a
50 d
11 a
37 bc
11 a
35 bc
10 a

Bobot 100
butir

Polong Isi

ab
ab
ab
cd
cd
abc
abc
d
abc
abc

13.53
16.06
15.34
20.73
21.53
17.20
21.05
20.91
18.75
17.56

a
abc
ab
cd
d
abcd
D
Cd
bcd
abcd

Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada Taraf 5 %.

Hasil Tanaman Kedelai Akibat Pemupukan PHKK dengan NPK
Perlakuan

Berat polong/tanaman
(g)

A ; Kontrol
B ; NPK standar
C ; 0 NPK + 1 PHKK
D ; ¼ NPK + 1 PHKK
E ; ½ NPK + 1 PHKK
F ; ¾ NPK +1 PHKK
G ; 1 NPK + 1 PHKK
H ; ¾ NPK + ¼ PHKK
I ; ¾ NPK + ½ PHKK
J ; ¾ NPK + ¾ PHKK

9.37
11.73
11.28
14.06
15.53
14.54
13.05
13.27
12.41
14.23

a
b
ab
cd
d
cd
bc
bc
bc
cd

Berat polong/ha
(ton)
1.00
1.25
1.20
1.49
1.65
1.54
1.39
1.41
1.32
1.51

A
B
Ab
Cd
D
Cd
Bc
Bc
Bc
Cd

Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan Uji Jarak
Berganda Duncan pada Taraf 5 %.
Jumlah polong tertinggi ditunjukkan pada perlakuan H yaitu dosis ¾ NPK + ¼
PHKK yang diikuti dengan hasil yang tidak berbeda nyata pada perlakuan D dan E.
Jumlah polong isi dari perlakuan ini masing masing berturut-turut adalah 61,59 dan 58
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polong per tanaman. Jumlah polong total tertinggi pada parlakuan tersebut memiliki
jumlah polong isi tertinggi pula dengan hasil analisis statistik bernotasi sama (perbedaan
yang tidak signifikan). Hasil ini dapat dijelaskan dengan alasan bahwa NPK sebagai
sumber hara esensial N, P dan K disamping kandungannya yang tinggi, mudah larut
dalam air dan hampir semua yang digolongkan sebagai unsur tersedia.
Menurut Permanasari (2014), tinginya ketersediaan N dari pupuk anorganik
bersama pemanfaatan mikroorganisme pemfiksasi N meningkatkan hasil kedelai.
peningkatan bobot dan ukuran biji dipengaruhi oleh besarnya fotosintat yang
dihasilkan oleh tanaman untuk didistribusikan ke biji untuk pembesaran biji lebih
banyak dibandingkan dengan perlakuan yang memiliki ketersediaan N rendah. hal ini
tentunya berkaitan dengan penyerapan unsur nitrogen yang dilakukan oleh tanaman baik
dalam perannya untuk pembentukan klorofil maupun pertumbuhan ukuran daunnya.
Tersedianya unsur N ang tinggi ini memungkinkan daun yang terbentuk juga akan
semakin banyak yang berakibat meningkatnya luas daun tanaman yang meningkatkan
akumulasi asimilat yang dihasilkan. menurut Jumin (2008), pertambahan luas daun
sangat penting karena pengaruhnya terhadap total produksi bahan kering.
Dalshad et al., (2013) mengemukakan tercukupinya kebutuhan fosfor pada
tanah meningkatkan pertumbuhan akar, kemudian meningkatkan pertumbuhan tunas
yang selanjutnya meningkatkan komponen hasil tanaman. Pada fase generatif hara P
yang tinggi untuk pembentukan biji dan pengisian biji (Supriyadi et al., 2014).
Perbedaan respon yang ditunjukkan tanaman akibat pemberian K dibandingkan dengan kontrol,
tidak lepas dari peranan K yang juga penting di dalam tanaman karena unsur ini terlibat
langsung dalam proses fisiologis tanaman yaitu berperan dalam aktivasi enzim, merangsang
asimilasi dan transport asimilat, keseimbangan anion dan kation seperti pengaturan air melalui
kontrol stomata (Zhou et al., 2006). Kalium dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil
tanaman melalui peningkatan penyerapan air dan hara, membentuk jaringan selulosa, dan
diperlukan untuk mengaktifkan enzim yang terlibat di dalam pertumbuhan tanaman (Syakir dan
Gusmani, 2012).

Tabel 2 mengambarkan hasil kedelai per tanaman yang dipanen dan
konversinya pada luasan 1 ha. Hasil kedelai per tanaman dan konversinya dalam ton/ha
yang direkomendasikan adalah perlakuan E yaitu 1 PHKK (250 kg.ha-1) bersama ½
NPK (37,5-50-50 kg.ha-1) dengan kenaikan hasil sebesar 32 % dari aplikasi pupuk
standar. Dosis lainnya dengan hasil kedelai yang tidak signifikan dengan perlakuan E
diantaranya adalah perlakuan F dan J. Kedua dosis tersebut merupkan dua diantara
kombinasi dosis tertinggi dari aplikasi PHKK dengan NPK ini, namun hasil yang tidak
signifikan dengan perlakuan pengurangan dosis NP seperti pada perlakuan E diatas.
Dengan kata lain kebutuhan N dan P untuk tanaman kedelai yang dibudidayakan pada
Inceptisol Jatinagor masih cukup tinggi.
KESIMPULAN
Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan: (1) Pengaruh PHKK secara
mandiri tanpa pupuk anorganik (NPK) serta aplikasi NPK standar tanpa PHKK belum
mampu meningkatkan hasil tanaman kedelai, peranan PHKK bersifat komplementer
menyertai pupuk anorganik yang lazim digunakan. (2) Pengurangan dosis standar NPK
pada beberapa perlakuan meskipun dengan penambahan PHKK tidak selalu
menunjukkan hasil yang berbeda dengan perlakuan NPK standar. (3) Aplikasi PHKK
dengan dosis 250 g/ha per hektar disertai dengan 37,5 kg Urea, 50 kg SP-36, dan 50 kg
KCl per hektar (Perlakuan E) dapat meningkatkan kandungan N, P dan K tanaman,
komponen hasil serta hasil lebih baik dibandingkan dengan kontrol dan NPK standar
dengan kenaikan hasil sebesar 32 % dibandingkan NPK standar.
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CHEMICAL CHARACTERISTICS AND RICE YIELD)
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ABSTRAK
Pemakaian pupuk organik sebagai bagian dari produksi pertanian akan meningkat dari
tahun ke tahun, optimalisasi produksi tanaman bisa dicapai ketika kebutuhan akan unsur
hara makro dan mikro esensial tanaman tercukupi. Pemupukan secara tepat berdasarkan
jenis, kandungan hara dan karakteristik pupuk yang diberikan menjadi sangat penting.
Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian Pupuk Hayati Padat
(PHP) terhadap hasil padi sawah. Percobaan ini dilaksanakan pada Inceptisols
Jatinangor dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), yang terdiri atas
10 kombinasi perlakuan dengan ulangan sebanyak 3 kali. Hasil percobaan menunjukan
dosis 1 NPK yang di kombinasikan dengan PHP mulai dari ¼ dosis, ½ dosis, ¾ dosis
dan 1 dosis menunjukkan peningkatan gradual sampai tertinggi terhadap kandungan
khlorofil, serapan N, P, K, beberapa sifat kimia tanah, dan hasil panen padi.
Kata kunci : Pupuk Hayati Padat, pupuk NPK, hasil padi
ABSTRACT
The use of organic fertilizer as part of agricultural production will increase every year,
the optimization of crop production can be achieved when macro and essential micro
nutrients fulfilled. Therefore, proper fertilization based on the type, characteristics and
nutrient content that applied are very important to understand. The purpose of this
experiment is to determine the effect of Solid Biofertilizer (SBF) on the yield of rice. The
experiment was conducted on Jatinangor Inceptisols Soil using a Randomized Block
Design (RBD), consisting of 10 treatment combinations and 3 times replication. The
experimental results showed a dose of 1 NPK, combined with SBF ranging from ¼ dose,
½ dose, ¾ doses and 1 dose showed increased gradually on the content of chlorophyll,
uptake of N, P, K, some soil chemical properties and yield.
Key words: Solid Biofertilizer, NPK fertilizer, rice yield
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LATAR BELAKANG
Pangan merupakan kebutuhan dasar hidup manusia. Seiring dengan peningkatan
jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan pun akan meningkat. Menurut laporan dari
Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia dari taun ke
tahun terus meningkat. Pada tahun 2009, jumlah penduduk Indonesia mencapai 123 juta
jiwa, tahun 2010 dan 2011 jumlah penduduk sebesar 124 juta jiwa, tahun 2012
meningkat sebesar 130 juta jiwa dan tahun 2014 jumlah penduduk kembali meningkat
sebesar 132 juta jiwa (BPS, 2014).
Belakangan ini telah terjadi levelling off pada peningkatan produktivitas padi
yang salah satunya disebabkan oleh pemakaian pupuk anorganik yang berleb ihan dan
kurangnya pengembalian bahan organik tanah sehingga mengakibatkan kemunduran
lahan. Menurut Sutanto (2002), pemberian pupuk anorganik yang tidak seimbang
dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dalam jangka panjang dapat menimbulkan
masalah terutama kesehatan lahan tanaman dan lingkungan. Fadillah (2007)
menambahkan, tanah sawah yang terusmenerus dipupuk anorganik tanpa
mengembalikan jerami ke lahan sawah mengakibatkan banyak hara yang hilang akibat
terangkut saat panen, pencucian dan erosi. Kondisi demikian mengakibatkan rusaknya
sifat fisik, sifat kimia dan biologi tanah sehingga kesuburan tanah akan semakin
menurun.
Pencapaian produktivitas padi yang tinggi harus terus ditingkatkan dengan tetap
menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Irianto (2010), lahan Indonesia sudah sakit,
maka perlu adanya pupuk yang dapat menyuburkan tanah kembali. Menurut Fadiluddin
(2009) perlu adanya usaha dan strategi yang tepat untuk menyuburkan tanah kembali,
diantaranya pemanfaatan pupuk hayati (biofertilizer). Pupuk hayati adalah sebuah
komponen yang mengandung mikroorganisme hidup yang diberikan ke dalam tanah
sebagai inokulan untuk 2 membantu menyediakan unsur hara tertentu bagi tanaman.
Pupuk hayati dapat berisi bakteri yang berguna untuk memacu pertumbuhan tanaman,
sehingga hasil produksi tanaman tetap tinggi dan berkelanjutan. Menurut Permentan
(2009), pupuk hayati adalah produk biologi aktif terdiri dari mikroba yang dapat
meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan dan kesehatan tanah.
Aplikasi pupuk hayati menjadi pelengkap yang sangat baik, karena selain
meningkatkan kesuburan tanah juga memacu pertumbuhan tanaman. Pupuk hayati
berperan mempermudah penyediaan hara, dekomposisi bahan organik dan menyediakan
lingkungan rhizosfer lebih baik yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan
peningkatan produksi tanaman (Vessey, 2003).
Dalam pendekatan mengatasi efisiensi pemupukan, introduksi pupuk hayati
padat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemupukan. Pupuk hayati mengandung
kelompok mikroba fungsional penambat N dan hormon tumbuh (Azotobacter sp.,
Azospirillum sp.), pelarut P (Bacillus sp., Aspergillus sp.), dan biokontrol (Trichoderma
sp.,Streptomyces sp.). Kelompok mikroba menguntungkan tersebut dapat meningkatkan
ketersediaan nutrisi tanaman dengan mekanismeme penambat N dari udara dan
menghasilkan metabolit hormon tumbuh, melarutkan P tidak larut di dalam tanah, dan
menghasilkan metabolit yang dapat menekan mikroba penyakit tular tanah. Dengan
adanya kelompok mikroba fungsional yang menguntungkan tersebut, aplikasi pupuk
hayati diharapkan dapat mengurangi dan mengefisienkan penggunaan dosis pupuk
anorganik dan meningkatkan hasil tanaman dengan lebih ramah lingkungan.
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Abbass dan Okon (1993) menyatakan bahwa bakteri Azotobacter hidup di
rizosfer berbagai tanaman budidaya dan dapat digunakan sebagai pupuk hayati.
Mekanisme utama bakteri ini dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman adalah
melalui fiksasi nitrogen dan produksi fitohormon. Yadav dan Tarafdar (2003)
menyatakan kelompok mikroba pelarut fosfat mempunyai banyak keutamaan dalam
mempengaruhi peningkatan pertumbuhan tanaman, yaitu melalui melepaskan P yang
terfiksasi melalui produksi asam organik dan enzim fosfatase yang dapat memineralisasi
P organik menjadi P anorganik serta dapat menghasilkan fitohormon. Beberapa
kelompok jamur Trichoderma dan Streptomyces juga dikenal sebagai penghasil
berbagai metabolit sekunder yang bersifat antimikroba sehingga berpotensi untuk
menekan perkembangan patogen yang menyerang tanaman inangnya seperti tanaman
padi (Khalili et al. 2012).
Pupuk hayati berbentuk pupuk padat serbuk sehingga mudah dicairkan.
Aplikasinya yang bertahap sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman memungkinkan
mikroba yang bermanfaat tersebut secara berkesinambungan memberikan kontribusi
yang menguntungkan untuk pertumbuhan tanaman dan diharapkan akan meningkatkan
hasil tanaman.
Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai manfaat aplikasi Pupuk
Hayati Padat (PHP) dalam mereduksi penggunaan pupuk anorganik yang selama ini
dianjurkan, sehingga meningkatkan hasil tanaman padi sawah yang lebih tinggi.
BAHAN DAN METODA
Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas
Padjadjaran Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan ketinggian
tempat ± 820 meter di atas permukaan laut (dpl). Penelitian dilaksanakan pada bulan
April 2016 sampai dengan Agustus 2016. Tanah yang digunakan adalah Inceptisols
asal Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat.
Pengujian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode eksperimen.
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK), yang terdiri atas
10 kombinasi perlakuan dan terdiri dari 8 perlakuan dosis PHP serta 1 perlakuan dosis
pupuk rekomendasi dan 1 sebagai kontrol untuk tanaman padi sawah sebagai
pembanding. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali ulangan. Dosis
perlakuan yang digunakan adalah A = tanpa pupuk (kontrol), B = NPK standar (200 kg
Urea, 100 kg SP-36, 100 kg KCl ha-1), C = 0 NPK + 1 PHP (5 kg PHP ha-1), D = ¼
NPK + 1 PHP (50 kg Urea, 25 kg SP-36, 25 kg KCl ha-1 + 5 kg PHP ha-1 ), E = ½ NPK
+ 1 PHP (100 kg Urea, 50 kg SP-36, 50 kg KCl ha-1 + 5 kg PHP ha-1), F = ¾ NPK + 1
PHP (150 kg Urea, 75 kg SP-36, 75 kg KCl ha-1 + 5 kg PHP ha-1), G = 1 NPK + ¼ PHP
(200 kg Urea, 100 kg SP-36, 100 kg KCl ha-1 + 1,25 kg PHP ha-1), H = 1 NPK + ½ PHP
(200 kg Urea, 100 kg SP-36, 100 kg KCl ha-1 + 2,5 kg PHP ha-1), I = 1 NPK + ¾ PHP
(200 kg Urea, 100 kg SP-36, 100 kg KCl ha-1 + 3,75 kg PHP ha-1), J = 1 NPK + 1 PHP
(200 kg Urea, 100 kg SP-36, 100 kg KCl ha-1 + 5 kg PHP ha-1).
Rancangan percobaan ini menggunakan dua unit percobaan, unit pertama untuk
pengambilan contoh tanah dan tanaman pada masa vegetatif akhir sedangkan unit kedua
untuk pengamatan hasil tanaman padi sawah pada masa generatif (panen). Jumlah pot
masing-masing unit percobaan adalah 10 x 3 = 30 pot, sehingga jumlah pot pada dua
unit percobaan adalah 60 pot.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen Pertumbuhan
Tinggi Tanaman Padi
Tinggi tanaman padi diukur pada setiap fase pertumbuhan yaitu 14, 28, 42 dan
56 HST. Pengukuran tinggi tanaman padi merupakan salah satu parameter yang penting
karena merupakan ciri pertumbuhan tanaman yang berkaitan dengan faktor dan
komponen tumbuh lainnya, seperti lingkungan yang menekan atau mendorong
pertumbuhan, jumlah daun, panjang daun, perakaran serta anakan yang akan
berkembang. Karena itu tinggi sesuai dengan sifat genetiknya sangat relevan dengan
produktivitas hasil tanaman itu serta lingkungan tumbuh yang mempengaruhinya.
Tanaman yang tinggi akan berpengaruh pada sifat saling menaungi di antara susunan
daun yang tumbuh dan belum tentu akan menghasilkan gabah berisi secara maksimum.
Perkembangan tinggi tanaman berdasarkan data pengamatan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Tinggi Tanaman Padi
14 HST
28 HST
42 HST
56 HST
--------------------------cm---------------------A = Kontrol
21,92 a
27,70 a
49,33 a
68,57 a
B = 1 NPK + 0 Pupuk Hayati
27,38 de
32,23 de
61,65 de
74,55 d
C = 0 NPK + 1 Pupuk Hayati
24,00 b
29,98 b
54,73 b
70,87 b
D = ¼ NPK + 1 Pupuk Hayati
25,67 c
30,88 c
58,90 c
71,78 bc
E = ½ NPK + 1 Pupuk Hayati
26,60 cd
31,50 cd
59,78 cd
72,73 cd
F = ¾ NPK + 1 Pupuk Hayati
27,05 cd
31,82 d
60,42 cde
73,07 cd
G = 1 NPK + ¼ Pupuk Hayati
27,63 de
32,73 e
63,05 e
77,08 e
H = 1 NPK + ½ Pupuk Hayati
27,78 de
33,07 e
66,68 f
78,02 e
I = 1 NPK + ¾ Pupuk Hayati
28,10 de
34,02 f
69,62 g
79,85 f
J = 1 NPK + 1 Pupuk Hayati
29,07 e
34,85 g
71,35 h
84,40 g
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada Taraf 5%.
Perlakuan

Berdasarkan tabel, terlihat bahwa respon tanaman padi terhadap perlakuan
terlihat mulai pada umur 14 HST, keragaman tinggi terlihat sampai fase vegetatif akhir
(56 HST). Pada fase vegetatif akhir terlihat tanaman tertinggi ditunjukkan oleh
perlakuan J (kombinasi satu dosis NPK dengan satu dosis PHP) dan umumnya tanaman
dengan satu dosis NPK memiliki tinggi yang sama dan lebih tinggi daripada perlakuan
yang takaran NPK-nya di bawah satu dosis (¼, ½, dan ¾ NPK). Hal ini sejalan dengan
penelitian Rosmarkam dan Yuwono (2002), yang mengatakan bahwa Tinggi tanaman
dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara dan penyerapan unsur hara oleh akar tanaman,
dimana akar berperan penting karena akar berfungsi sebagai penyerap unsur hara dan
translokasi unsur dari akar ke batang, daun, ataupun buah.
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Jumlah Anakan Per Rumpun
Anakan pada tanaman padi merupakan ciri pertumbuhan tanaman padi dalam
mendukung produktivitas dan kesehatan tanaman. Pola anakan yang diamati
menunjukkan bahwa pemupukan NPK yang lazim digunakan sebagai dosis anjuran dan
dikombinasikan dengan Pupuk Hayati menghasilkan anakan yang relatif banyak dan
berbeda nyata dengan kontrol atau yang hanya mendapat perlakuan Pupuk Hayati saja
atau NPK saja (Tabel 2).
Anakan berasal mata tunas yang tumbuh pada anakan primer, kemudian
sekunder dan dari anakan sekunder anakan tersesier. Hal ini dapat dilihat dari
perkembangan dan jumlah anakan pada masing-masing fase pertumbuhan. Pada awal
pengamatan (14 HST), jumlah anakan masih sama sebanyak 3 - 5 buah, kemudian pada
pengamatan 28 HST jumlah anakan berganda dan menunjukkan perbedaan jumlah.
Namun pada pengamatan ke 42 HST dan 56 HST jumlah anakan bervariasi dan
menunjukkan adanya perbedaan pengaruh dari masing-masing perlakuan. Pada umur 56
HST (fase vegetatif akhir) jumlah anakan produktif yang lebih banyak diperlihatkan
oleh perlakuan I dan J seperti pada Tabel 2 di atas. Unsur hara yang paling berpengaruh
terhadap jumlah anakan adalah N dan P (Dobermann dan Fairhust, 2000). Kondisi
tersebut menunjukan bahwa mikroba yang terkandung dalam pupuk hayati dapat
meningkatkan ketersediaan unsur N dan P. Menurut Hamim (2008), pupuk hayati yang
mengandung Azospirillum sp. dapat memfiksasi unsur N dari udara bebas dan
Pseudomonas sp. dapat melarutkan P menjadi tersedia bagi tanaman.
Tabel 2. Jumlah Anakan Per Rumpun Tanaman Padi
14 HST
28 HST
42 HST
56 HST
--------------------------tangkai---------------------A = Kontrol
3,00 a
6,33 a
14,83 a
20,33 a
B = 1 NPK + 0 Pupuk Hayati
4,00 a
8,67 d
20,83 e
28,33 ef
C = 0 NPK + 1 Pupuk Hayati
3,50 a
7,50 b
16,17 b
23,00 b
D = ¼ NPK + 1 Pupuk Hayati
3,50 a
8,00 c
17,17 c
24,17 c
E = ½ NPK + 1 Pupuk Hayati
3,50 a
8,00 c
18,83 d
26,33 d
F = ¾ NPK + 1 Pupuk Hayati
3,83 a
8,50 d
20,50 e
27,67 e
G = 1 NPK + ¼ Pupuk Hayati
4,00 a
9,17 e
22,00 f
29,17 f
H = 1 NPK + ½ Pupuk Hayati
4,50 a
9,50 e
22,83 f
32,17 g
I = 1 NPK + ¾ Pupuk Hayati
4,83 a
10,67 f
24,83 g
34,00 h
J = 1 NPK + 1 Pupuk Hayati
5,33 a
11,17 g
26,00 h
34,83 h
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada Taraf 5%.
Perlakuan

Kandungan Khlorofil Tanaman Padi
Klorofil merupakan pigmen yang paling penting dalam proses fotosintesis.
Tanaman padi setelah diberi perlakuan pada umur 56 HST menunjukkan perbedaan
kandungan klorofil pada daun tanaman padi. Kandungan klorofil daun padi dinyatakan
dalam satuan Chlorofil Content Index (CCI)
Tanaman padi yang mendapat perlakuan 1 NPK ditambah 1 dosis pupuk hayati
mengandung khlorofil yang tinggi dan tidak berbeda dengan perlakuan 1 NPK + ½, ¾
pupuk hayati. Hal tersebut menunjukkan bahwa kandungan klorofil tanaman padi yang
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dipupuk 1 dosis NPK akan meningkat dengan ditambahnya ½ sampai 1 dosis pupuk
hayati. Kandungan klorofil tanaman padi yang tidak diberi NPK tetapi diberi pupuk
hayati dan yang diberi ½ NPK + 1 pupuk hayati kandungan klorofil lebih tinggi
dibandingkan dengan kontrol. Hal tersebut menunjukkan pupuk hayati dapat
meningkatkan kandungan klorofil pada tanaman yang diberi pupuk anorganik dosis
rendah, Menurut Harjadi (1979), daun merupakan tempat terjadinya fotosintesis karena
mengandung klorofil, sehingga dapat mengubah karbon dioksida dan air menjadi
karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Karbohidrat ini kemudian
digunakan untuk membentuk senyawa-senyawa lain yang dibutuhkan dalam
pembentukan struktur sel tanaman dan untuk mendukung aktivitas metabolisme lain
atau diakumulasikan dalam sel organ tertentu (Sitompul dan Bambang, 1995). data
pengamatan dapat dilihat pada Tabel 3.
Serapan Hara N, P dan K Tanaman Padi
Pemberian perlakuan pupuk NPK dengan Pupuk Hayati menyebabkan
perbedaan persentase kandungan N, P dan K dalam jaringan tanaman. Kandungan N, P,
dan K pupus tanaman padi meningkat sejalan dengan dosis kombinasi pupuk NPK
dengan Pupuk Hayati. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 3. Kandungan Klorofil Daun Tanaman Padi
Ulangan
Perlakuan
I
II
III
-------------------- CCI ----------------------A = Kontrol
21.10
20.37
19.23
B = 1 NPK + 0 Pupuk Hayati
25.40
15.73
26.77
C = 0 NPK + 1 Pupuk Hayati
26.50
23.83
24.40
D = ¼ NPK + 1 Pupuk Hayati
22.90
20.83
22.83
E = ½ NPK + 1 Pupuk Hayati
19.93
25.37
27.47
F = ¾ NPK + 1 Pupuk Hayati
22.80
22.43
20.97
G = 1 NPK + ¼ Pupuk Hayati
22.07
23.83
23.70
H = 1 NPK + ½ Pupuk Hayati
28.33
20.73
24.40
I = 1 NPK + ¾ Pupuk Hayati
23.40
25.00
25.53
J = 1 NPK + 1 Pupuk Hayati
28.20
28.73
18.07
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada Taraf 5%.
Tabel 4. Serapan Hara N, P, dan K oleh Tanaman Padi
Perlakuan
A = Kontrol
B = 1 NPK + 0 Pupuk Hayati
C = 0 NPK + 1 Pupuk Hayati
D = ¼ NPK + 1 Pupuk Hayati
E = ½ NPK + 1 Pupuk Hayati
F = ¾ NPK + 1 Pupuk Hayati
G = 1 NPK + ¼ Pupuk Hayati
H = 1 NPK + ½ Pupuk Hayati
I = 1 NPK + ¾ Pupuk Hayati
J = 1 NPK + 1 Pupuk Hayati

Rerata
20.23 a
22.63 ab
24.91 bc
22.19 ab
24.26 bc
22.07 ab
23.20 b
24.49 bc
24.64 bc
25.00 c

Serapan N
Serapan P
Serapan K
----------------------%-------------------1,49 a
0,26 a
0,18 a
2,22d
0,38 bc
0,21 d
1,63 ab
0,29 a
0,19 b
1,69 abc
0,30 a
0,20 bc
1,75 bc
0,31 ab
0,20 bc
1,88 c
0,33 ab
0,20 cd
2,69 e
0,43 c
0,22 e
3,25 f
0,58 d
0,23 e
3,46 fg
0,74 e
0,23 f
3,56 g
0,83 f
0,26 g
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Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada Taraf 5%.
Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa hasil serapan hara tanaman yang diberi
pupuk hayati dan NPK menunjukkan hara N, P dan K yang terserap oleh tanaman pada
setiap perlakuan lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Pada perlakuan C, D, E dan
F menunjukkan serapan hara lebih rendah bila dibandingkan dengan perlakuan B. Hal
ini karena 1 dosis pupuk NPK merupakan dosis pupuk yang direkomendasikan untuk
padi. Selain itu, pupuk NPK merupakan hara yang tersedia bagi tanaman. Hasil serapan
tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan J (kombinasi satu dosis NPK dengan satu dosis
PHP) dan umumnya tanaman dengan satu dosis NPK memiliki serapan hara yang sama
atau lebih tinggi daripada perlakuan yang takaran NPK-nya di bawah satu dosis (¼, ½,
dan ¾ NPK). Pemberian pupuk hayati padat penambat N dan bakteri pelarut fosfat
memperlihatkan efeknya dalam peningkatan serapan unsur N dan P dan tidak langsung
serapan K melalui aktivitas bakteri tersebut dalam menyediakan N dan P tersedia bagi
tanaman padi. Hal ini sejalan dengan penelitian Sri Nuryani et al. (2010) dan Syam’u et
al. (2012) yang menyatakan bahwa pemberian pupuk anorganik dengan pupuk hayati
secara nyata meningkatkan serapan N, P dan K pada tanaman padi.
Kandungan N-Total, P-Potensial dan K-Potensial Tanah
Pengaruh Pupuk Hayati terhadap kesuburan tanah dapat dilihat dari kandungan Ntotal, P-potensial, dan K-potensial yang berbeda nyata dengan kontrol. Hasil ini sejalan
dengan penelitian Hasanuddin dan Gonggo (2004) dimana inokulasi mikroba pelarut P
berpengaruh nyata terhadap ketersediaan P tanah dan serapan P. Wu et al. (2005)
menambahkan, penggunaan pupuk hayati tidak hanya meningkatkan kadar unsur hara
pada tanaman seperti N, P dan K, tetapi juga meningkatkan kandungan senyawa organik
dan N total dalam tanah. Penelitian Wibowo (2008) menunjukan bahwa aplikasi pupuk
hayati dalam pupuk kompos dapat meningkatkan kandungan N total, P tanah dan K
tanah kecuali kandungan Ca dan Mg. Dengan demikian pemberian Pupuk Hayati secara
keseluruhan berdampak besar terhadap kesuburan kimia tanah. Hal ini disebabkan
pemberian level dosis pupuk NPK diimbangi dengan pupuk hayati padat menyebabkan
aktivitas mikroba meningkat sejalan dengan adanya pasokan hara dari pupuk anorganik.
Peningkatan dosis PHP disertai pemberian pupuk NPK menyebabkan peningkatan
serapan hara N, P dan K.
Tabel 5. Kandungan N-Total, P-Potensial dan K-Potensial Tanah
Perlakuan
A = Kontrol
B = 1 NPK + 0 Pupuk Hayati
C = 0 NPK + 1 Pupuk Hayati
D = ¼ NPK + 1 Pupuk Hayati
E = ½ NPK + 1 Pupuk Hayati
F = ¾ NPK + 1 Pupuk Hayati
G = 1 NPK + ¼ Pupuk Hayati
H = 1 NPK + ½ Pupuk Hayati
I = 1 NPK + ¾ Pupuk Hayati

N-Total
(%)
0,18 a
0,24 bcd
0,20 a
0,23 b
0,23 bc
0,23 bcd
0,25 cde
0,25 de
0,26 e

P-Potensial
(mg P2O5 100 g-1)
101,02 a
109,62 e
102,16 ab
104,43 bc
106,65 cd
108,65 de
112,41 f
116,18 g
121,14 h
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K-Potensial
(mg K2O 100 g-1)
14,77 a
18,13 e
15,58 b
16,37 c
16,97 cd
17,45 de
18,91 f
20,05 g
21,33 h
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J = 1 NPK + 1 Pupuk Hayati
0,31 f
126,99 i
22,62 i
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada Taraf 5%.
Hasil Tanaman Padi
Tanaman padi yang tumbuh pada kondisi lingkungan tumbuh yang sama namun
berbeda perlakuan telah menunjukkan adanya perbedaan terhadap hasiL. Hasil gabah
per rumpun pada perlakuan kontrol (perlakuan A = tanpa pemupukan), dosis NPK yang
rendah (1 Pupuk Hayati + ¼ NPK) dan tanpa NPK meskipun diberikan Pupuk Hayati
menunjukkan hasil yang rendah dan berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan
lainnya. Pemberian pupuk 1 NPK + 1 Pupuk Hayati menghasilkan Gabah Kering Panen
maupun Gabah Kering Giling yang tertinggi. Hal tersebut disebabkan aktivitas mikroba
yang menguntungkan dari PHP memberikan pengaruh meningkatkan serapan hara
mauun ketersediaan hara di dalam tanah, akibatnya hasil panen padi menjadi meningkat
sesuai dengan peningkatan pemberian dosis PHP. Hasil penelitian Purba (2015)
memperlihatkan produktivitas padi sawah dengan aplikasi 3 jenis pupuk hayati rata ratarata meningkat menjadi 6,24 t/ha sedangkan tanpa pupuk hayati hasilnya 5,87 t/ha.
Tabel 6. Hasil Tanaman Padi per Rumpun
GKP
GKG
Susut
------------g----------A = Kontrol
45,00 a
33,33 a
11,67
B = 1 NPK + 0 Pupuk Hayati
97,67 e
67,00 f
30,67
C = 0 NPK + 1 Pupuk Hayati
55,67 b
40,00 b
15,67
D = ¼ NPK + 1 Pupuk Hayati
62,93 c
45,67 c
17,27
E = ½ NPK + 1 Pupuk Hayati
72,87 d
52,00 d
20,87
F = ¾ NPK + 1 Pupuk Hayati
84,67 f
60,00 e
24,67
G = 1 NPK + ¼ Pupuk Hayati
104,67 fg
72,00 g
32,67
H = 1 NPK + ½ Pupuk Hayati
111,00 g
76,67 h
34,33
I = 1 NPK + ¾ Pupuk Hayati
120,73 h
82,67 i
38,07
J = 1 NPK + 1 Pupuk Hayati
133,33 i
88,33 j
45,00
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada Taraf 5%.
Perlakuan

Susut
(%)
25,93
31,40
28,14
27,44
28,64
29,13
31,21
30,93
31,53
33,75

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian pupuk hayati padat terhadap tanaman padi sawah (Oryza
sativa, L,) varietas INPARI-31 dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Dosis 1 pupuk hayati dikombinasikan dengan NPK mulai 0, ¼, ½, dan ¾ dosis
tidak menunjukkan peningkatan terhadap beberapa sifat kimia tanah serapan hara
tanaman, dan hasil padi, dibandingkan dengan dosis 1 NPK.
2. Dosis 1 NPK yang di kombinasikan dengan pupuk hayati padat mulai dari ¼, ½,
¾, dan 1 dosis menunjukkan peningkatan gradual sampai tertinggi terhadap
kandungan khlorofil, sifat kimia tanah, serapan N, P, K, dan hasil panen padi
sawah.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian bioslurry dan
pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy serta interaksi keduanya.
Penelitian dilaksanakan di Rumah Kaca Fakultas Pertanian, Universitas Mataram.
Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) yang ditata secara
faktorial, terdiri atas dua faktor yaitu pupuk majemuk NPK (P). dan Bioslurry (S)
Faktor pertama adalah Pupuk NPK yang terdiri atas 3 aras, yaitu P0, P1 dan P2.
Faktor kedua adalah Bioslurry (S) yang terdiri atas 4 aras yaitu S0, S1, S2 dan S3.
Kedua faktor dikombinasikan sehingga diperoleh 12 kombinasi perlakuan. Masingmasing kombinasi perlakuan diulang 3 kali sehingga diperoleh 36 pot percobaan. Data
yang diperoleh dianalisis dengan analisis sidik ragam pada taraf 5% dan untuk
perlakuan yang berbeda nyata diuji lanjut dengan BNJ pada taraf yang sama. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa interaksi pemberian pupuk majemuk NPK dan bioslurry
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi, yaitu terhadap tinggi
tanaman, jumlah daun dan bobot brangkasan basah. Tetapi tidak berpengaruh terhadap
luas daun dan bobot brangkasan kering tanaman sawi. Selain itu, pemberian bioslurry
dapat mengefisiensikan penggunanan pupuk majemuk NPK. Perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut untuk mempelajari pengaruh residu dari kombinasi penggunaan kedua jenis
pupuk tersebut.
_______________________________
Kata kunci : pupuk NPK bioslurry, sawi
ABSTRACT
This research aims was to determine the effect NPK fertilizer and bioslurry on the growth and
yield of pakchoy, and its interaction. This experiment was conducted in the Glasshouse of
Faculty of Agriculture, University of Mataram. The experiment was arranged in a Factorial
using Completely Randomized Design (CRD) with three replications, which consisted of two
factors. The first factor was NPK fertilizer which consisted of three levels, namely P0, P1 and
P2. The second factor was Bioslurry (S) with four levels, namely S0, S1, S2 and S3. This two
factors were combined and obtained 12 treatment combinations. Each treatment combination
was replicated three times, so 36 pots were obtained. The data observed were analysed by
using analysis of variance at 5 % significant level and the different between treatment were
analysed by Honestly Significant Different at the same level. Results showed that there was an
interaction between NPK fertilizers and bioslurry in plant growth including of plant height,
number of leaves, the fresh weight of pakchoy, but there was no interaction for the wide of
leaves and shoot dry weight. Bisides that the use of bioslurry would be decrease the use of
chemical fertilizers. Therefore, further research need to be done to investigate the residual
effect of NPK fertizers and bio-slurry application.
--------------------------------------------------------Keywords :NPK fertilizer, bioslurry, pakchoy
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LATAR BELAKANG
Tanaman sawi (pakchoy = Brassica rapachinensis) merupakan salah satu
komoditas hortikultura sayuran daun yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi,
kandungan gizi yang tinggi, diantaranya protein, lemak, karbohidrat, kalium, fosfor, zat
besi, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Tanaman sawi banyak digemari masyarakat
karena rasanya yang enak, mudah didapat, berumur pendek dan relatif mudah
dibudidayakan, sayuran ini tumbuh dengan baik di dataran rendah hingga dataran tinggi,
asal cukup mendapat sinar matahari, aerasi tanah baik dan pH berkisar antara 5,5 – 6,0
(Endrizal et al., 2010; Zachiary, 2013).
Produksi pakchoy di NTB masih tergolong rendah, yaitu 7,45 ton ha-1,
dibandingkan dengan produksi sawi nasional rata-rata 9,07 ton ha-1. Rendahnya
produksi sawi di NTB disebabkan oleh lahan yang umumnya digunakan untuk budidaya
sawi didominasi oleh Entisol. Karakteristik tanah ini adalah bertekstur kasar yaitu
pasiran, kandungan bahan organik rendah, kandungan hara juga rendah, kemampuan
memegang air rendah dan peka terhadap erosi. Faktor pembatas tersebut dapat diatasi
dengan cara menambahkan pupuk organik disamping penambahan pupuk an-organik.
Penambahan pupuk organik berupa bioslurry dimaksudkan untuk memperbaiki
kesuburan fisik tanah, sehingga tekstur pasir dapat menjadi lebih kompak. Disamping
itu juga untuk meningkatkan kesubura biologi tanah yaitu untuk merangsang
perkembang biakan mikroorganisme di dalam tanah, selanjutnya gas CO2 yang
dihasilkan akan digunakan untuk fotosintesis oleh tanaman dan menghasilkan hormonehormon pertumbuhan. Terhadap kesuburan kimia tanah penambahan pupuk organik
dapat mengefisiensikan penggunaan pupuk an-organik yang berlebihan. Hanya saja
pupuk organic ini mengandung unsure hara yang sangat rendah dan bersifat meruah
(bulky) dan pelepasan hara yang sangat lambat (slow release), sehingga membutuhkan
waktu yang cukup lama agar dapat tersedia bagi tanaman (Mulyati dan Lolita, 2006).
Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan penggunaan pupuk an-organik.
Bioslurry merupakan sisa fermentasi atau limbah biogas hasil pengolahan
kotoran ternal dan berbagai sumber limbah pertanian berupa campuran kotoran ternak
dan air secara anaerobik di dalam ruang tertutup kedap udara. Bio-slurry ini berupa
lumpur yang 96% tersusun atas bahan cairdan 8,6% bahan padat berwarna coklat
kehijauan yang kaya akan nutrisi dan mikroba pro-biotik yang sangat bermanfaat bagi
peningkatan kualitas tanah dan produktivitas tanaman (Mulyati, 2016). Pemanfaatan
bioslurry sebagai pupuk organik dapat berupa padatan atau cairan, di dalamnya
terkandung sejumlah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Menurut biogas rumah
(2011) bioslurry kotoran sapi memiliki kandungan: N-total 1,47 – 2,92 %, C/N rasio
9,09 – 15,77, bahan organik 54,5 – 68,59 %, K2O 0,26 – 0,38 %, dan P2O5 0,21 – 0,52
%. Selain itu slurry biogas juga mengandung: unsur hara mikro (Fe, Cu, Zn, Mn, Mo),
asam organik, asam amino, hormon auksin, sitokinin, antibiotik, dan vitamin B-12
(HIVOS, 2012).
Sedangkan pupuk an-organik yang digunakan adalah pupuk majemuk NPK
termasuk dalam pupuk majemuk karena mengandung dua atau lebih unsur hara dengan
perbandingan 15:15:15. Yang terdiri atas: Nitrogen (N), fosfor (P) dan Kalium (K) yang
ketiganya merupakan unsur hara esensial bagi tanaman. Nitrogen merupan hara yang
mudah menyerap air dan mudah larut dalam tanah; fosfar di dalam tanah bersifat stabil
atau tidak mudah hilang ; sedangkan kalium memiliki sifat mobile dan mudah bergerak
(Kasno, 2008). Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui respon tanaman
sawi terhadap pemberian pemberian bio-slurry cair dan kombinasinya dengan pupuk
majemuk NPK, serta interaksi antara bioslurry dan pupuk majemuk NPK.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kaca Fakultas Pertanian, Universitas
Mataram selama tiga bulan. Bahan yang digunakan adalah sampel tanah entisol, benih
tanaman sawi, bioslurry, pupuk NPK dan bahan-bahan yang digunakan dalam analisis
di laboratorium.
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) faktorial, terdiri atas
dua faktor, yaitu Bioslurry (S) dan pupuk anorganik NPK (P). Faktor pertama adalah
Bioslurry (S) yang terdiri dari 4 aras yaitu S0: tanpa bioslurry, S1: bioslurry 25%, S2:
bioslurry 50%, S3: bioslurry 100%, dan faktor kedua adalah Pupuk NPK yang terdiri
dari 3 aras, yaitu P0: tanpa pupuk NPK, P1: pupuk NPK 150 kg ha-1, P2: pupuk NPK
300 kg ha-1. Kedua faktor dikombinasikan sehingga diperoleh 12 kombinasi perlakuan.
Masing-masing kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 36 pot
percobaan.
Pelaksanaan penelitian dimulai dari persiapan sampel tanah diambil dari lahan
sawah petani, pada kedalaman lapisan olah tanah 0–20 cm. Sampel tanah dikering
anginkan, kemudian diayak dengan ayakan berdiameter 2 mm. Setelah itu, tanah
dimasukkan masing-masing 5 kg ke dalam polybag. Setiap pot ditanam dengan 2 bibit
pakchoy. Pupuk NPK sebagai perlakuan diberikan sesuai dengan dosis yang ditentukan
yaitu 0 kg ha-1, 150 kg ha-1 (0,375 g pot-1), dan 300 kg ha-1 (0,75 g pot-1). Bioslurry yang
digunakan adalah berbentuk cair bioslurry yang berupa lumpur diambil dan disaring
dan diaplikasikan pada tanaman dengan cara disemprotkan pada seluruh bagian tanaman
sesuai dengan perlakuan sesuai perlakuan yaitu 0%, 25%, 50%, dan 100% per pot, yang
dimulai pada saat tanaman berumur 5 hari setelah tanam (hst) dengan interval waktu 5
hari. Pemeliharaan (Pengairan, penyiangan, pemberantasan organism pengganggu
tanaman) dilakukan sesuai dengan yang umum dilakukan petani sayur. Pemanenan
tanaman sawi dilakukan 30 hari setelah pindah tanam, dengan tanda-tanda daunnya
sudah lebar dan berwarna agak hijau tua. Pemanenan dilakukan dengan cara mencabut
tanaman.
Variabel yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, berat
brangkasan basah, dan berat brangkasan kering. Terhadap sifat tanah dan bioslurry
terdiri atas pH, C-organik, N-total, bahan organik, dan C/N rasio dilakukan untuk
mengetahui karakteristik tanah dan bioslurry yang digunakan untuk percobaan. Data
hasil percobaan dianalisis menggunakan Analysis of Varians (Anova) pada taraf nyata
5%, dan untuk perlakuan yang berbeda nyata, dilakukan uji lanjut dengan BNJ pada
taraf nyata yang sama.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis sifat tanah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pH 6,1
agak masam, C-organik 0,74%, bahan organik 1,67%, N-total 0,04% (sangat rendah)
dan C : N rasio 18,5. Dari hasil analisis tanah sebelum percobaan dapat dikatakan
bahwa tanah tersebut memiliki kesuburan yang rendah. Bahan organik tersusun atas
senyawa-senyawa karbohidrat, protein, lemak, asam-asam amino, selulosa,
hemiselulosa, dan lignin yang pada dasarnya disusun oleh unsur C, H, O, N, P, dan S.
Hal ini menunjukkan bahwa banyak sedikitnya kandungan C dan N tanah dipengaruhi
oleh jumlah bahan organik yang terdapat di dalam tanah.
Sedangkan bioslurry yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pH 8,6
(bersifat basa), C-organik 10,97%, bahan organik 18,86, N-total 1,15 dan C : N rasio
9,54. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa bioslurry merupakan limbah hasil
dekomposisi bahan organik secara anaerobik (melalui proses fermentasi). Proses
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fermentasi umumnya menghasilkan berbagai senyawa organik sederhana seperti
metanol, etanol, dan lain-lain yang memiliki sifat basa, sehingga menyebabkan
bioslurry memiliki nilai pH yang cukup tinggi (Rochintaniawati, 2008; Wati dan
Prasetyani, 2008).
Hasil analisis sifat kimia bio-slurry ini tergolong rendah jika dibandingkan
dengan hasil analisis yang dilakukan oleh HIVOS (2010), yang menunjukkan bahwa
bioslurry mengandung bahan organik 68,6 %, C-organik 17,9 %, N-total 1,47 %, C/N
rasio 12,2 %, pH 9,1, Fosfat 0,52 % dan Kalium 0,38%. Hal ini disebabkan oleh
bioslurry yang digunakan adalah berbentuk cair. Sedangkan tingginya pH pada
bioslurry menyebabkan bioslurry seringkali digunakan sebagai bahan pembenah untuk
tanah-tanah masam.
Apilkasi berbagai dosis pupuk majemuk NPK dan bioslurry memberikan
pengaruh yang berbeda-beda terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi, yang
meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, bobot brangkasan basah dan beberapa
sifat kimia tanah.
Tabel 1. Tinggi tanaman, jumlah daun dan luas daun tanaman sawi yang diberi pupuk
majemuk NPK dan bio-slurry
Perlakuan

S0P0
S1P0
S2P0
S3P0
S0P1
S1P1
S2P1
S3P1
S0P2
S1P2
S2P2
S3P2
BNJ 5%

Tinggi tanaman (cm)

Jumlah daun (helai)

16,07 a
17,10 ab
18,07 bc
18,13 bc
18,30 bc
18,00 bc
19,17 cd
19,27 cd
18,40 cd
20,50 d
20,37 d
19,77 d
1,49

12,67 b
13,00 b
14,33 b
13,33 b
15,00 ab
15,00 ab
15,33 ab
16,00 a
14,00 b
15,33 ab
16,33 a
17,00 a
2,65

Luas daun (cm2)

62,96 a
68,32 a
70,60 a
70,72 a
71,20 a
73,69 a
72,35 a
75,82 a
74,69 a
76,85 a
77,13 a
78,44 a
-

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa pemberian pupuk majemuk NPK dan
bio-slurry berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun sawi, tetapi
tidak berpengaruh terhadap luas daun tanaman. Terdapat interaksi yang positif antara
pemberian dosis bioslurry dan pupuk majemuk NPK terhadap tinggi tanaman dan
jumlah daun sawi. Peningkatan tinggi tanaman dan jumlah daun sawi seiring dengan
meningkatnya dosis bio-slurry dan pupuk majemuk NPK. Hal ini disebabkan oleh
bioslurry mengandung sejumlah nutrisi yang bersifat organik maupun an-organik, yang
dapat meningkatkan kesuburan tanah dan dibutuhkan tanaman. Kenyataan ini didukung
oleh hasil penelitian Ilham (2012) bahwa pemberian pupuk cair bioslurry dalam
berbagai dosis mampu meningkatkan berat kering dan serapan N tanaman Sawi. Selain
mengandung bahan dan nutrisi yang tinggi, bioslurry juga mengandung mikroorganisme
yang sangat bermanfaat bagi kesuburan tanah.
Tinggi tanaman sawi diperoleh pada pemberian pupuk NPK 300 kg ha-1 dan bioslurry 25% dan atau bio-slurry 50%, serta terendah diperoleh pada perlakuan tanpa
pemberian pupuk NPK dan tanpa bioslurry. Makin tinggi tanaman makin banyak daun
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yang terbentuk. Jumlah daun terbanyak diperoleh pada kombinasi perlakuan pupuk
NPK 300 kg ha-1 dan bioslurry 100%, dan terendah diperoleh pada perlakuan kontrol.
Namun makin tinggi tanaman dan makin banyak jumlah daun sawi tidak diikuti oleh
daun sawi yang makin luas. Hal ini disebabkan oleh pada awal pertumbuhan tidak
menunjukan perbedaan yang nyata untuk tinggi tanaman, jumlah daun dan luas daun.
Namun seiring dengan peningkatan umur tanaman jumlah daun terus bertambah
sedangkan luas daun hanya diamati pada daun yang sudah masak secara fisiologis
(Youngest mature leaf), dan tidak dihitung terhadap total luas daun secara keseluruhan.
Tinggi tanaman yang tertinggi diperoleh pada kombinasi perlakuan pemberian
NPK 300 kg ha-1 dengan bioslurry 25% yaitu 20,5 cm dan tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata dengan pemberian bioslurry 50 dan 100%. Sedangkan kombinasi
perlakuan terendah untuk tinggi tanaman diperoleh pada perlakuan tanpa pemberian
pupuk NPK dan tanpa bioslurry. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi bioslurry yang
sedikit saja (25%) sudah dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman.
Berdasarkan hasil analisis sidik ragam untuk jumlah daun menunjukkan bahwa
pembentukan jumlah daun terbanyak diperoleh pada kombinasi perlakuan pemberian
pupuk NPK 300 kg ha-1 dengan pemberian bioslurry 100%. Namun jumlah daun yang
dicapai tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan pemberian pupuk NPK 150 kg
ha-1 dengan bioslurry 100%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dengan dosis bioslurry
yang lebih tinggi dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia sebanyak setengah dari
dosis anjuran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian pupuk organik
bioslurry dapat mengurangi atau mengefisiensikan pemberian pupuk kimia.
Selanjutnya terhadap luas daun sawi, interaksi pemberian pupuk majemuk NPK
dan bioslurry tidak memberikan berpengaruh (Table 1), Hal ini disebabkan oleh
pengamatan terhadap luas daun hanya diperoleh dari satu daun saja yaitu daun yang
sudah masak secara fisiologis dan tidak dilakukan terhadap keseluruhan jumlah daun
yang diperoleh atau total luas daun tanaman sawi, sehingga tidak ditemukan perbedaan
yang nyata dari kombinasi perlakuan pupuk NPK dan bioslurry.
Tetapi jika
diperhatikan labih lanjut faktor pupuk majemuk NPK dan bioslurry masing-masing
berpengaruh terhadap luas daun sawi seperti ditunjukkan dalam Gambar 1 dan 2. Dari
Gambar 1 nampak bahwa laju pertumbuhan luas daun meningkat dengan pemberian
bioslurry pada semua dosis perlakuan, dan pemberian

Gambar 1. Pengaruh pemberian bioslurry terhadap luas daun tanaman sawi
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Gambar 2. Pengaruh pemberian pupuk majemuk NPK terhadap luas daun
tanaman sawi
pupuk majemuk NPK (Gambar 2) juga menunjukkan peningkatan laju pertumbuhan
luas daun secaca signifikan dari 7 hst hingga 28 hst. Peningkatan yang signifikan terjadi
pada 14 hst sampai menjelang panen yaitu 28 hst. Pemberian bioslurry menunjukkan
perbedaan yang nyata terhadap kontrol tetapi tidak ada beda nyata antara perlakuan
25%, 50% dan 100%. Pemberian pupuk majemuk NPK pada awal pertumbuhan hingga
14 hst tidak menampakkan pertumbuhan yang nyata dan pertambahan luas daun yang
signifikan mulai terlihat dari umur 14 hst sampai dengan 28 hst.
Terhadap bobot brangkasan basah dan kering, pengaruh kombinasi perlakuan
disajikan pada Tabel 2 berikut :
Tabel 2. Bobot brangkasan basah dan kering tanaman sawi akibat pemberian pupuk
majemuk NPK dan bio-slurry
Perlakuan
S0P0
S1P0
S2P0
S3P0
S0P1
S1P1
S2P1
S3P1
S0P2
S1P2
S2P2
S3P2
BNJ 5%

Bobot brangkasan
basah (g)
49,6 c
61,9 c
63,8 c
66,5 bc
67,4 bc
74,7 abc
78,1 abc
76,8 ab
80,2 ab
84,8 ab
87,3 a
89,4 a
20,7

Bobot brangkasan
kering (g)
4.52 a
4.73 a
5.29 a
5.50 a
5.29 a
5.27 a
5.66 a
5.59 a
5.64 a
6.04 a
6.07 a
6.13 a
-

Keterangan: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang
sama menunjukkan tidak berbeda nyata.
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Aplikasi pupuk majemuk NPK dan bioslurry berpengaruh terhadap bobot
brangkasan basah tanaman tetapi tidak berpengaruh terhadap bobot brangkasan kering
tanaman sawi. Bobot brangkasan basah tertinggi diperoleh pada kombinasi perlakuan
pemberian pupuk NPK sebanyak 300 kg ha-1 dan bioslurry 100% yaitu 89,4 g per
tanaman, namun hasil yang dicapai tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan
perlakuan pemberian pupuk majemuk 150 kg ha-1 dan bioslurry 25% yaitu 74,7 g per
tanaman. Sedangkan terhadap bobot brangkasan basah tidak ditemukan perbedaan yang
nyata. Hal ini mungkin disebabkan oleh sebagian besar jaringan tanaman sawi
mengandung air dalam jumlah yang cukup besar yaitu lebih dari 90% atau rata-rata
75%.
Bioslurry berasal dari limbah hasil pengolahan biogas atau ampas biogas dari
berbagai campuran kotoran ternak seperti sapi, kuda dan air secara anaerobik di dalam
ruang tertutup kedap udara. Bioslurry ini digunakankan sebagai pupuk organik, yang di
dalamnya terkandung sejumlah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, merupakan
sumber pupuk organik yang kaya akan nutrisi dan mikroba pro-biotik yang berguna
bagi tanah dan tanaman. Bioslurry ini dapat berperan sebagai: agen penyubur (land
recovery) karena menghasilkan asam humat sekitar 10 - 20% dan C-organik sekitar 1417%, pupuk hayati (bio-fertilizer) karena mengandung mikroba pro-biotik seperti:
mikroba selulitik, mikroba penambat Nitrogen dan mikroba pelarut fosfat; mengandung
hara Nitrogen 1,82%, Fosfat 0,73% dan Kalium 0,41%, dan penyedia zat pengatur
tumbuh tanaman seperti: hormon auksin dan sitokinin (HIVOS, 2010). Senyawasenyawa yang terkandung dalam bioslurry ini dibutuhkan tanaman sawi berperan untuk
meningkatkan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia dan biologi tanah, sehingga
dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman sawi. Hal ini diduga pada saat
tanaman berumur lebih dari 21 hst telah pelepasan unsur hara oleh bioslurry, sehingga
terjadi perbedaan yang signifikan pada hasil 28 hst, tanaman membutuhkan unsur hara
yang berasal dari pupuk kimia dalam jumlah yang lebih sedikit jika dibandingkan
dengan tanaman kuran dari 21 hst.
Pada dasarnya pengelolaan hara hendaknya dilakukan secara terpadu, karena
penggunaan pupuk kimia saja akan menyebabkan tanaman tidak mampu menyerap hara
secara secara efisien, sehingga terjadai akumulasi atau pelonggokan senyawa kimia di
dalam tanah, yang selanjutnya akan menyebabkan tanah menjadi tercemar dan kualitas
tanah menjadi turun (Mulyati, 2016). Dengan demikian, penggunaan pupuk kimia dan
pupuk organik bioslurry ini merupakan alternatif yang sangat bermanfaat untuk
meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman untuk mewujudkan pertanian yang
berwawasan lingkungan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang terbatas pada ruang lingkup
penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa interaksi pemberian pupuk majemuk
NPK dan bioslurry berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi,
yaitu terhadap tinggi tanaman, jumlah daun dan bobot brangkasan basah. Tetapi tidak
berpengaruh terhadap luas daun dan bobot brangkasan kering tanaman sawi. Selain itu,
pemberian bioslurry dapat mengefisiensikan penggunanan pupuk majemuk NPK.
Mengingat bioslurry merupakan pupuk organik yang melepaskan haranya secara
perlahan-lahan (slow release) dan efiseinsi serapan pupuk kimia yang rendah, maka
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mempelajari pengaruh residu dari
kombinasi penggunaan kedua jenis pupuk tersebut.
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THE COMPARATIVE OF pH VALUES, ORGANIC C CONTENT,
TOTAL N AND RATIO C: N FROM VARIOUS SOURCES
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ABSTRAK
Asam humat merupakan salah satu bahan pembenah tanah yang dapat mempengaruhi
tingkat kesuburan tanah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan nilai pH,
kandungan C-Organik dan N-Total serta C:N ratio dari berbagai sumber asam humat.
Dilakukan pada skala laboratorium di laboratorium kimia tanah, serta dalam skala
rumah kaca di kebun percobaan Universitas Padjadjaran, pada bulan Oktober 2015
sampai dengan Januari 2016. Adapun Sumber bahan baku asam humat yang
dipergunakan berasal dari kotoran sapi, kotoran domba, kotoran ayam, serasah daun,
arang sekam dan limbah rumah tangga. Penelitian ini menggunakan desain penelitian
rancangan acak lengkap (RAL) dengan faktor tunggal, sedangkan analisis data
menggunakan analisis varians dan dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda Duncan pada
tingkat signifikan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai
pH, Kandungan C-Organik dan N-Total serta C:N Ratio pada setiap masing-masing
sumber asam humat yang dipergunakan. Pada penelitian yang dilakukan, didapatkan
bahwa sumber asam humat yang memiliki kualitas yang baik berasal dari limbah rumah
tangga.
Kata kunci : Asam humat, kompos, pH, C/N, N-Total
ABSTRACT
Humic acid is one of the soil conditioner which can affect the level of soil fertility. This
study was conducted to determine the comparative of pH values, organic C content,
total N and ratio C:N of the various sources of humic acid. This research has been done
at laboratory scale in soil chemistry laboratory, as well as the greenhouse in
Universitas Padjadjaran, from October 2015 until January 2016. The sources of raw
materials for humic acid products derived from cow manure, sheep manure, chicken
manure, leaf litter, charcoal husk and household waste. This study used a study
Completely Randomized Design (CRD) with a single factor, while the analysis of data
using analysis of variance followed by Duncan's Multiple Range Test at the 5%
significance level. The results showed that there are differences in pH values, organic C
content, total N and C:N ratio on each sources of humic acid. In this study, it was found
that the source of humic acid that has good quality is humic acid from household waste.
Keywords: Humic acid, compost, pH, C/N, Total N
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LATAR BELAKANG
Sektor pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting di dalam
perekonomian negara Indonesia. Berkembangnya sektor pertanian, mengakibatkan
kebutuhan pupuk yang semakin meningkat. Akan tetapi, peningkatan kebutuhan pupuk
seringkali tidak diikuti oleh ketersediaan pupuk di pasar, karena sering terjadinya
kelangkaan ketersediaan pupuk. Kelangkaan pupuk apabila tidak segera diatasi dapat
menimbulkan masalah yang besar, karena pemupukan merupakan salah satu cara
penambahan nutrisi untuk tanah maupun tanaman. Pemupukan juga dibutuhkan untuk
mengganti unsur hara yang hilang dari tanah akibat proses pemanenan. Faktor
kehilangan unsur hara dapat terjadi melalui pencucian, penguapan, atau terikat oleh
tanah, sehingga unsur hara tidak tersedia bagi tanaman. Diperlukan suatu alternatif cara
atau metode agar dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk di lapangan.
Salah satu alternatif yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk
adalah melalui pemberian asam humat. Asam humat merupakan salah satu bahan
pembenah tanah yang dapat mempengaruhi kesuburan tanah dengan mengubah kondisi
fisik, kimia maupun biologi tanah (Tan, 2003). Asam humat memiliki senyawa yang
relatif resisten terhadap degradasi mikroba, bersifat amorf, berwarna gelap, mempunyai
berat molekul tinggi, serta memberikan pengaruh yang nyata terhadap perkembangan
tanah dan pertumbuhan tanaman (Lestari, 2003). Asam humat mempunyai peranan yang
penting dalam kelangsungan hidup mikroorganisme di dalam tanah. Asam humat dapat
meningkatkan permeabilitas membran dan membantu memperlancar nutrisi untuk
menembus dinding sel, meningkatkan produksi klorofil dan fotosintesis, menstimulasi
hormon dan meningkatkan aktivitas enzim (Bio Flora International Inc, 1997).
Hasil penelitian lain menunjukkan adanya pengaruh positif dari senyawa humat
terhadap pertumbuhan tanaman melalui interaksi langsung pada proses tersebut
(Eyheraguibel et al., 2007). Pada penelitian Amalfinanto et al (1995), memperlihatkan
bahwa asam humat dari beberapa tanah dan berbagai vegetasi mempunyai kandungan
unsur Karbon (C) yang tinggi, yaitu berkisar antara 41-57%. Menurut Wahyudi tahun
2009, asam humat membantu peningkatan penyerapan unsur nitrogen (N) pada tanaman
jagung (Zea mays L.). Asam humat tidak hanya dapat berperan dalam memperbaiki
Kapasitas Tukar Kation (KTK) tanah, pada penelitian sebelumnya pemberian asam
humat yang dikombinasikan dengan pupuk N, P, K memiliki pengaruh nyata terhadap
kandungan P Tersedia pada pertumbuhan jagung manis (Zea mays saccharata L.)
‘Bonanza F1’ pada Fluventic Eutrudepts (Ginanjar, 2010). Penelitian lain dari Ayuso et
al., (1996) membuktikan bahwa penambahan asam humat meningkatkan kemampuan
penyerapan unsur hara makro (N, P, K) tetapi banyaknya hara yang terserap berbeda
untuk setiap unsurnya.
Menurut Arsiati (2002), kandungan asam humat yaitu kandungan C-Organik
sebesar 56,2%; unsur O sebesar 35,5%; unsur H sebesar 47%; unsur N sebesar 3,2% ;
dan kandungan unsur S sebesar 0,8%. Secara umum asam humat dicirikan oleh lebih
rendahnya keasaaman total dan kandungan gugus karboksilat 2-3 kali lebih tinggi
dibandingkan pada asam fulvat (Rahmawati, 2004). Sumber bahan baku asam humat
yang digunakan pada penelitian ini berasal dari berbagai sumber bahan organik seperti
pupuk kandang, serasah daun, arang sekam, dan limbah rumah tangga. Pemilihan bahan
baku tersebut dikarenakan jumlah yang tersedia cukup banyak disekitar kita dan
penggunaannya yang masih kurang optimal sehingga bahan tersebut hanya menjadi
limbah organik saja selama ini.
Potensi sampah organik, terutama dari daerah perkotaan berpenduduk padat
sangat tinggi, karena sebagian besar sampah tersebut berasal dari pemukiman (rumah
tangga) proporsinya dapat mencapai 78%. Sampah organik ini umumnya bersifat
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biodegradable, yaitu dapat terurai menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana oleh
aktivitas mikroorganisme tanah. Penguraian dari sampah organik ini akan menghasilkan
materi yang kaya akan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan, sehingga sangat
baik digunakan sebagai pupuk organik (Sulistyawati dkk., 2009). Asam humat adalah
hasil ekstrak bahan organik yang tidak dapat didekomposisikan lagi. Asam humat juga
merupakan humus yang berasal dari bahan organik. Asam humat pada dasarnya
membantu mengkhelat unsur mikro dari tanah ke tanaman (Sahala, 2006). Asam humat
dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman baik secara langsung maupun tidak
langsung. Secara tidak langsung, asam humat dapat memperbaiki kesuburan tanah
dengan cara mengubah kondisi fisik, kimia dan biologi dalam tanah (Supriyo, 2012).
Pengaruh asam humat terhadap tanaman secara langsung adalah dapat merangsang
pertumbuhan tanaman melalui pengaruh terhadap metabolisme dan sejumlah proses
fisiologi, yaitu proses respirasi, meningkatkan permeabilitas sel melalui kegiatan
hormon pertumbuhan (Ireng dan Rosita, 1998).
Hardjowigeno (2010) menyatakan bahwa asam humat merupakan koloid
organik yang tersusun oleh unsur C, H, dan O dan umumnya asam humat dicirikan oleh
gugus karboksil (-COOH) dan gugus hidroksil (-OH). Asam humat memiliki kadar C
53,8-58,7 %, kadar O 32,8-38,3 %, kadar H 3,2-6,2 %, kadar N 0,8-4,2 %, dan kadar S
0,1-1,5 % (Steelink 1985 dalam Tan 2003). Asam humat tidak hanya mengandung hara
makro C, H, N, dan S, tetapi juga mengandung unit aromatik dan senyawa alifatik, serta
total kemasaman yang dipengaruhi oleh kandungan gugus fenol dan karboksil. Asam
humat dapat dihasilkan dari berbagai sumber bahan organik yang tersedia di lingkungan
sekitar manusia, seperti kompos dari kotoran ternak, serasah daun, limbah rumah tangga
maupun sumber bahan organik yang lainnya.
Sumber bahan baku asam humat yang pertama dihasilkan dari kompos kotoran
sapi. Menurut Syukur dan Indah (2006) kandungan asam humat di dalam tanah sangat
dipengaruhi oleh takaran bahan organik yang diberikan. Pemberian kompos dari kotoran
sapi lebih meningkatkan kandungan asam humat dan fulvat tanah dibandingkan dengan
kompos limbah tanaman obat. Penelitian (Sunarlim et al., 1999) menunjukkan
mineralisasi dari dua kompos yaitu dari kotoran sapi dan kotoran ayam dapat
meningkatkan serapan N pada 31 minggu setelah tanam, sedangkan serapan N dari urea
sudah berhenti pada 16 minggu setelah tanam. Penelitian Hariatik tahun 2012
kandungan unsur hara dalam kotoran sapi yang telah dikomposkan mengalami kenaikan
kandungan unsur N sebesar 0,08% sedangkan kandungan senyawa P2O5 dan K2O pada
kotoran sapi mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,14%, kandungan C-Organik pada
kotoran sapi sebesar 63,44%, dan nilai C:N Ratio sebesar 17.
Kotoran ayam juga dapat dijadikan sumber bahan baku pembuatan asam humat,
karena mengandung unsur hara yang cukup baik bagi tanah maupun tanaman. Menurut
penelitian Fajrin (2008) kandungan unsur hara yang terdapat pada pupuk kandang
ayam yaitu kandungan C-Organik sebesar 42,18%, kandungan N-Total sebesar 0,47%
dan nilai C:N Ratio adalah 10, sedangkan untuk kotoran domba memiliki kandungan COrganik yaitu 42,18%, kandungan unsur N sebesar 0,41% dan nilai C:N Ratio adalah
11.
Tidak hanya dihasilkan oleh kotoran hewan, serasah daun juga dapat dijadikan
alternatif sumber bahan baku asam humat. Hal ini dikarenakan ketersediannya yang
sangat banyak dan tidak dibatasi oleh waktu. Menurut Surtinah (2013) kandungan unsur
C- Organik pada serasah daun adalah 20,02%, unsur N sebesar 0,75%, unsur P sebesar
0,12%, unsur K sebesar 0,69% dan nilai C:N Ratio sebesar 23.
Limbah organik seperti limbah pasar yang terdiri dari sayur dan buah-buahan
juga dapat dijadikan bahan baku sumber asam humat. Menurut Cahaya dan Nugroho
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(2009) kandungan unsur hara dalam kompos yang berasal dari limbah organik cukup
baik yaitu kandungan N-Total sebesar 1,27%, kandungan C-Organik sebesar 37,80%
dan nilai KTK sebesar 21,40%. Hal tersebut memperlihatkan kandungan C-Organik
yang cukup banyak terkandung di dalam kompos dari limbah organik.
Disamping limbah organik, bahan baku lain yang dapat dijadikan sebagai
sumber asam humat yaitu arang sekam. Arang sekam dihasilkan dari proses
pembakaran sekam padi dengan teknik pembakaran tidak sempurna. Arang sekam atau
sekam bakar memiliki kandungan karbon yang tinggi sehingga dapat menggemburkan
tanah. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kemampuan arang sekam sebagai
absorban bisa menekan jumlah mikroba patogen dan logam berbahaya dalam
pembuatan kompos. Pemanfaatan arang sekam selain untuk meningkatkan unsur hara
dalam tanah, juga dapat meningkatkan daya serap dan daya ikat tanah terhadap air
akibatnya, kelembaban pada akar tanaman dapat terjaga dengan baik. Berdasar analisis
Japanese Society for Examining Fertilizer and Fodders, komposisi arang sekam paling
banyak mengandung SiO2 yaitu 52 % dan unsur C sebanyak 31 %. Komposisi lainnya
adalah Fe2O3, K2O, MgO, CaO, MnO dan Cu dalam jumlah yang sangat kecil, juga
mengandung bahan-bahan organik, arang sekam mengandung N 0,32 %, P 0,15 %, K
0,3 1, Ca 0,96 %, Fe 180 ppm, Mn 80,4 ppm, Zn 14,10 ppm dan pH 6,8. Karakteristik
lain dari arang sekam adalah ringan (berat jenis 0,2 kg/l) dan kasar sehingga sirkulasi
udara tinggi, kapasitas menahan air tinggi, berwarna kehitaman sehingga dapat
mengabsorbsi sinar matahari dengan efektif. pH sekam bakar yang tergolong basa yaitu
antara 8.5 – 9 digunakan untuk meningkatkan pH tanah asam (Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, 2008).
Pemaparan yang sudah dijabarkan memperlihatkan perbandingan kandungan
unsur hara yang beragam di dalam sumber bahan organik yang akan dijadikan sebagai
sumber asam humat. Sekaligus melalui karakterisasi kandungan asam humat ini,
diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kandungan asam humat dari
berbagai sumber bahan organik yang dapat dijadikan sebagai informasi penting di
dalam memproduksi asam humat bagi perkembangan tanah maupun pertumbuhan
tanaman.
BAHAN DAN METODA
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Ciparanje dan Laboratorium Kimia
Tanah Fakultas Pertanian Univeritas Padjadjaran. Penelitian ini dilaksanakan pada
bulan Oktober 2015 sampai dengan Januari 2016.
Alat dan Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Kotoran sapi, (2)
Kotoran domba, (3) kotoran ayam, (4) Serasah Daun, (5) Arang sekam, (6) Limbah
rumah tangga, (7) EM-4, (8) Dedak, (9) Air, (10) Gula, (11) Bahan-bahan untuk uji
analisis pH, C-Organik dan N-Total. Alat-alat yang digunakan adalah (1) Trashbag, (2)
Label, (3) Meteran, (4) Gunting, (5) Timbangan, (6) Alat tulis, (7) Kamera, (8)
Peralatan laboratorium.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan enam
perlakuan yaitu kompos yang berasal dari kotoran sapi, kotoran domba, kotoran ayam,
serasah daun, limbah rumah tangga dan arang sekam. Masing-masing dari perlakuan
diulang sebanyak empat kali, sehingga unit yang dihasilkan untuk penelitian ini
sebanyak 24 unit percobaan. Rancangan perlakuan pada percobaan ini dimaksudkan
untuk melihat perbedaan nilai pH, kandungan C-Organik, N-Total serta C:N Ratio yang
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paling ideal/optimal untuk dijadikan sumber bahan baku asam humat. Adapun
perlakuan tersebut terdiri dari berbagai sumber bahan organik yaitu : A (Kompos
kotoran sapi) ; B (Kompos kotoran domba) ; C (Kompos kotoran ayam); D (Kompos
serasah daun) ;E (Kompos arang sekam)
; F (Kompos limbah rumah tangga).
Pengamatan pada penelitian ini terdiri dari pengamatan utama dan pengamatan
penunjang. Diantaranya adalah nilai pH dengan menggunakan pH meter, kandungan NTotal dengan metode Kjeldahl, kandungan C-Organik metode Walkley and Black ,
kandungan kadar air asam humat serta kandungan bahan organik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kandungan Kadar Air Asam Humat
Hasil analisis kandungan kadar air di dalam asam humat menunjukkan bahwa
kandungan kadar air di dalam asam humat cukup tinggi yaitu berkisar antara 92-99 %
(Gambar 2) dan dapat dilihat pada Lampiran 7.

Keterangan: A: kompos kotoran sapi; B: kompos kotoran domba; C: kompos kotoran ayam
D: kompos serasah daun; E: kompos arang sekam; F: kompos limbah rumah tangga

Gambar 2. Rata-Rata Kandungan Kadar Air Pada Berbagai Perlakuan Bahan Baku
Asam Humat.
Pada Gambar 2 rata-rata kandungan kadar air pada berbagai perlakuan bahan
baku asam humat didapatkan hasil yaitu untuk rata-rata kandungan kadar air pada
perlakuan A asam humat yang berasal dari kotoran sapi sebesar 97.64%. Rata-rata
kandungan kadar air pada perlakuan B asam humat yang berasal dari kotoran domba
lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kandungan kadar air perlakuan A yaitu
sebesar 98.66%. Rata-rata kandungan kadar air pada perlakuan C asam humat yang
berasal dari kotoran ayam adalah 97.52%. Selanjutnya rata-rata kandungan kadar air
pada perlakuan D asam humat yang berasal dari serasah daun adalah 97.80%. Pada
perlakuan E asam humat yang berasal dari arang sekam rata-rata kandungan kadar
airnya adalah 97.44%. Rata-rata kandungan kadar air pada perlakuan F asam humat
yang berasal dari limbah rumah tangga yang paling rendah yaitu 94.75%.
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Kandungan kadar air, kecepatan aerasi, ukuran dan bentuk tumpukan, kondisi
lingkungan sekitar dan kandungan nutrisi sangat mempengaruhi distribusi temperatur
dalam tumpukan kompos. Sebagai contoh, kecenderungan temperatur akan lebih rendah
jika kondisi kadar air berlebih karena panas yang dihasilkan akan digunakan untuk
proses penguapan. Sebaliknya kondisi kadar air yang rendah akan menurunkan aktivitas
mikroba dan menurunkan kecepatan pembentukan panas (Arifianto dan Kuswadi,
2008).
Pada Gambar 2 juga menunjukkan kadar air dalam asam humat hasil ekstraksi
cukup tinggi. Hal ini disebabkan pada proses ekstraksi dan pemurnian asam humat
banyak menggunakan air/ larutan. Molekul-molekul air tersebut diikat oleh gugus yang
bertindak sebagai lignin terhidrat yang cukup stabil sehingga molekul air tersebut terikat
pada asam humat (Lesbani, 2012). Pengukuran kandungan kadar air asam humat
dilakukan dengan cara hasil ekstraksi asam humat yang cair dioven dalam suhu 40-70⁰C
selama kurang lebih 24 jam tergantung dari kekentalan asam humat. Hasil asam humat
yang sudah kering kemudian didinginkan di dalam desikator lalu ditimbang berat akhir
dari asam humat untuk menghitung berapa banyak kadar air asam humat yang menguap.
Kandungan Bahan Organik
Hasil analisis kandungan bahan organik pada berbagai perlakuan bahan baku
asam humat menunjukkan hasil yang cukup tinggi yaitu berkisar antara
100-150%
(Gambar 3) dapat dilihat pada Lampiran 8.

Keterangan: A: kompos kotoran sapi; B: kompos kotoran domba; C: kompos kotoran ayam
D: kompos serasah daun; E: kompos arang sekam; F: kompos limbah rumah tangga

Gambar 3. Rata-Rata Kandungan Bahan Organik Pada Berbagai Perlakuan Bahan Baku
Asam Humat.

Pada Gambar 3 dapat dilihat rata-rata kandungan bahan organik pada berbagai
perlakuan bahan baku asam humat. Perlakuan A asam humat yang berasal dari kompos
kotoran sapi rata-rata kandungan bahan organiknya adalah 106.80%. Perlakuan B asam
humat kedua yang berasal dari kompos kotoran domba rata-rata kandungan bahan
organiknya adalah 114.98%. Hal tersebut menunjukkan kandungan bahan organik di
dalam asam humat yang berasal dari kotoran domba lebih besar jika dibandingkan
dengan kandungan bahan organik dalam asam humat yang berasal dari kotoran sapi.
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Selanjutnya perlakuan C asam humat yang berasal dari kompos kotoran ayam
rata-rata kandungan bahan organiknya adalah 107%. Perlakuan D asam humat yang
berasal dari kompos serasah daun dengan rata-rata kandungan bahan organiknya adalah
133.61%. Rata-rata kandungan bahan organik pada perlakuan E asam humat yang
berasal dari kompos arang sekam adalah 108.66%. Perlakuan F asam humat yang
berasal dari kompos limbah rumah tangga memiliki kandungan bahan organik yang
paling tinggi dibandingkan perlakuan yang lainnya, yaitu sebesar 143.04%.
Perlakuan asam humat yang memiliki kandungan bahan organik paling besar
terdapat pada perlakuan terakhir yaitu kompos yang berasal dari limbah rumah tangga.
Hal tersebut dapat disebabkan bahan organik yang terdapat dalam kompos limbah
rumah tangga berasal dari sisa sayuran dan buah-buahan yang sudah mulai melapuk
(Deptan, 2006). Sumber utama bahan organik bagi tanah berasal dari jaringan tanaman,
baik berupa sampah-sampah tanaman (serasah) ataupun sisa-sisa tanaman yang telah
mati.
Nilai pH
Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, masing-masing perlakuan
menunjukkan nilai pH yang terdapat dalam asam humat dari berbagai kompos
menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata yang ditunjukkan dalam (Lampiran 9)
Tabel 5.
Tabel 5. Nilai pH yang terdapat dalam asam humat dari berbagai sumber kompos.
Perlakuan
A= Kotoran Sapi
B= Kotoran Domba
C= Kotoran Ayam
D= Serasah Daun
E= Arang Sekam
F= Limbah Rumah Tangga

Nilai pH
1,1 ab
1,3 b
1,2 ab
1,2 ab
1,1 a
1,1 ab

Keterangan: Nilai rata-rata yang diikuti huruf yang sama menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata.
dengan uji Jarak Berganda Duncan taraf kepercayaan 5%

Kemasaman tanah (pH) mempunyai peranan yang penting terhadap ketersediaan
unsur-unsur hara, baik makro maupun mikro (Bachtiar, 2006). Pada Tabel 5 diketahui
nilai pH asam humat pada masing-masing perlakuan tidak menunjukkan hasil yang
berbeda nyata. Perlakuan A asam humat yang berasal dari kompos kotoran sapi
memiliki nilai pH sebesar 1,1. Perlakuan B asam humat yang berasal dari kompos
kotoran domba nilai pH sebesar 1,3. Pada perlakuan C asam humat yang berasal dari
kompos kotoran ayam nilai pH nya sebesar 1,2. Asam humat yang berasal dari kompos
serasah daun nilai pH sebesar 1,2, sedangkan asam humat yang berasal dari kompos
arang sekam memiliki nilai pH sebesar 1,1. Asam humat yang berasal dari kompos
limbah rumah tangga memiliki nilai pH sebesar 1,1. Dalam larutan (pH 3,5-9) asam
humat membentuk sistem koloid polielektrolit linear yang bersifat fleksibel, sedangkan
pada pH rendah asam humat terbentuk kaku (rigrid) dan cenderung terdegradasi
membentuk suatu padatan makromolekul melalui ikatan hidrogen. Meningkatnya pH
akan menyebabkan ikatan hidrogen semakin lemah sehingga agregat akan terpisah satu
sama lain. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh disosiasi gugus fungsional yang bersifat
asam pada asam humah seperti –COOH. Umumnya gugus –COOH terdisosiasi pada pH
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sekitar 4-5, sedangkan gugus –OH fenolat atau OH alkoholat terdisosiasi pada pH
sekitar 8-10. Penurunan pH tersebut akan memisahkan bahan menjadi dua bagian
karena kelarutannya (Alimin dkk., 2005).
Kandungan N-Total
Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, kandungan N-Total yang
terdapat dalam asam humat dari berbagai kompos menunjukkan perbedaan yang nyata
pada masing-masing perlakuan yang ditunjukkan dalam (Lampiran 10) Tabel 6.
Perbedaan nyata ditunjukkan pada perlakuan kompos yang berasal dari kompos kotoran
ayam, dan kompos limbah rumah tangga.
Tabel 6. Kandungan N-Total yang terdapat dalam asam humat dari berbagai sumber
kompos.
Perlakuan
A= Kotoran Sapi
B= Kotoran Domba
C= Kotoran Ayam
D= Serasah Daun
E= Arang Sekam
F= Limbah Rumah Tangga

Kandungan N-Total (%)
3,58 b
4,60 c
5,97 d
4,08 bc
2,49 a
10,27 e

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan hasil yang berbeda nyata antar
perlakuan dengan uji Jarak Berganda Duncan taraf kepercayaan 5%

Nitrogen (N) merupakan unsur hara makro utama yang sangat penting untuk
pertumbuhan tanaman. Menurut Gaffney (1996) kadar nitrogen rata-rata pada asam
humat adalah 2-4%. Pada hasil analisis dapat dilihat kandungan N-Total dari masingmasing perlakuan yang diberikan. Perlakuan A asam humat yang berasal dari kompos
kotoran sapi memiliki hasil yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan B asam humat
yang berasal dari kompos kotoran domba dan perlakuan D asam humat yang berasal
dari kompos serasah daun.
Perlakuan asam humat yang berasal dari kompos kotoran domba memiliki hasil
yang berbeda nyata dengan perlakuan A, C,D dan F. Hal tersebut dibuktikan dengan
pernyataan Hardjowigeno, 1993 bahwa Kotoran ayam mengandung N tiga kali lebih
besar daripada kompos yang berasal dari kotoran ternak yang lain. Hal lain yang
mempengaruhi kandungan N dalam asam humat yang berasal dari kompos kotoran
ayam adalah jenis konsentrat yang diberikan. Selain itu pula dalam kotoran ayam
tersebut tercampur sisa-sisa makanan ayam serta sekam sebagai alas kandang yang
dapat menyumbangkan tambahan hara ke dalam kompos kotoran ayam (Adimiharja,
2000).
Perlakuan E asam humat yang berasal dari kompos arang sekam menunjukkan
hasil yang berbeda nyata dengan perlakuan A, B, C, D dan F. Kandungan N-Total yang
terkandung dalam perlakuan F asam humat yang berasal dari kompos arang sekam
paling kecil yaitu sebesar 2,49%. Perlakuan yang memiliki kandungan N-Total paling
tinggi adalah perlakuan F asam humat yang berasal dari kompos limbah rumah tangga
yang sekaligus menunjukkan perbedaan yang paling nyata diantara perlakuan yang
lainnya yaitu sebesar 10,27%. Hal tersebut dapat disebabkan karena Kandungan N
dalam kompos meningkat selama proses pengomposan, karena terjadi mineralisasi Norganik menjadi N-mineral oleh mikroorganisme (Mulyadi, 2008).
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Kandungan C-Organik
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kandungan C-Organik yang
terdapat dalam asam humat dari berbagai kompos menunjukkan perbedaan yang nyata
pada masing-masing perlakuan yang diberikan (Lampiran 11) Tabel 7. Perbedaan nyata
ditunjukkan pada perlakuan kompos yang berasal dari kompos serasah daun dan
kompos limbah rumah tangga.
Tabel 7. Kandungan C-Organik (%) yang terdapat dalam asam humat dari berbagai
sumber kompos.
Perlakuan
A= Kotoran Sapi
B= Kotoran Domba
C= Kotoran Ayam
D= Serasah Daun
E= Arang Sekam
F= Limbah Rumah Tangga

Kandungan C-Organik (%)
61,94 a
66,69 b
62,06 a
77,49 c
63,03 a
82,97d

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan hasil yang berbeda nyata antar
perlakuan dengan uji Jarak Berganda Duncan taraf kepercayaan 5%

Kandungan C-Organik dapat dicirikan dengan kandungan bahan organik yang
cukup tinggi di dalam bahan baku pembuatan kompos. Kandungan Karbon penting
sebagai bahan pembangun bahan organik, karena sebagian besar bahan kering tanaman
terdiri dari bahan organik. Kandungan C-Organik bervariasi di dalam tanah maupun di
dalam tanaman (Afandie, 2002).
Pada Tabel 7 dapat dilihat kandungan C-Organik dari masing-masing perlakuan
menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Perlakuan asam humat yang berasal dari
kompos kotoran sapi menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan
asam humat yang berasal dari kompos kotoran ayam dan perlakuan asam humat yang
berasal dari kompos arang sekam. Perlakuan asam humat yang berasal dari kompos
kotoran domba menunjukkan hasil yang berbeda nyata dengan perlakuan A, C, D, E dan
F.
Perlakuan asam humat yang berasal dari kompos serasah daun juga
menunjukkan hasil yang berbeda nyata dengan perlakuan yang lainnya. Kandungan COrganik pada perlakuan D cukup tinggi yaitu sebesar 77,46%. Bahan baku pembuatan
asam humat juga dapat mempengaruhi besar kecilnya kandungan unsur hara yang
terkandung. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Firmansyah, 2010 bahan organik
yang memiliki kandungan N rendah dan C tinggi, contohnya dedaunan yang gugur,
jerami, serbuk gergaji. Perlakuan asam humat yang berasal dari limbah rumah tangga
menunjukkan hasil yang paling berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan A, B, C,
D dan E. Kandungan C-Organik pada perlakuan F memiliki kandungan yang paling
tinggi yaitu 82,97%. Hal tersebut sesuai dengan kandungan bahan organik yang
terkandung dalam kompos limbah rumah tangga yang cukup tinggi. Sisa sayuran dan
buah-buahan menyumbangkan bahan organik yang cukup tinggi untuk dijadikan
kompos yang nantinya diekstraksi menjadi asam humat.
Menurut Gaffney (1996) kandungan C-Organik pada asam humat normalnya
berkisar antara 40-80%. Zat arang atau karbon yang terdapat dalam bahan organik
merupakan sumber energi bagi mikroorganisme. Dalam proses pencernaan oleh
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mikroorganisme terjadi reaksi pembakaran antara unsur karbon dan oksigen menjadi
kalori dan karbon dioksida (CO2).
Nilai C:N Ratio
Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, nilai C:N ratio yang terdapat
dalam asam humat dari berbagai kompos menunjukkan perbedaan yang nyata pada
masing-masing perlakuan yang diberikan (Lampiran 12) Tabel 8. Perbedaan nyata
ditunjukkan pada perlakuan kompos yang berasal dari serasah daun dan kompos yang
berasal dari limbah rumah tangga.
Tabel 8. Nilai C:N Ratio yang terdapat dalam asam humat dari berbagai sumber
kompos.
Perlakuan
A= Kotoran Sapi
B= Kotoran Domba
C= Kotoran Ayam
D= Serasah Daun
E= Arang Sekam
F= Limbah Rumah Tangga

Nilai C:N Ratio
17 c
15 bc
10 ab
19 c
27 d
8a

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan hasil yang berbeda nyata antar
perlakuan dengan uji Jarak Berganda Duncan taraf kepercayaan 5%

Analisa C-Organik dan N-Total maka akan diketahui hubungan C/N di dalam
kompos yang juga mempunyai arti penting misalnya apakah terjadi kompetisi antara
jasad renik dan tanaman terhadap kebutuhan unsur hara nitrogen. Mengetahui C/N juga
berguna untuk mengetahui tingkat pelapukan dan kecepatan penguraian bahan organik
serta tersedianya unsur hara nitrogen di dalam tanah. Dari hasil analisis didapatkan ratarata hasil C/N yang cukup tinggi yaitu antar 8-27, sedangkan kriteria normal C/N yaitu
berkisar antara 10-20. Hal tersebut memungkinkan terjadinya pengikatan nitrat oleh
jasad renik dari tanah sehingga tidak tersedia untuk pertumbuhan tanaman yang disebut
dengan Immobilisasi Nitrogen (Bachtiar, 2006).
Menurut Dalzell et al.,1991 hal lain yang mempengaruhi besarnya nilai C/N
salah satunya adalah bahan baku kompos yang digunakan. Semakin tinggi kandungan
selulose dan lignin bahan dasar kompos, maka semakin besar nilai C/N nya sehingga
akan semakin sulit didekomposisi (Jutono, 1993). Sebaliknya semakin rendah
kandungan selulose dan lignin maka semakin mudah didekomposisi, sehingga proses
dekomposisi dapat berlangsung semakin cepat. Bahan organik yang mempunyai C/N
yang masih tinggi berarti belum terlalu matang. nilai C/N yang terlalu tinggi dianggap
merugikan, karena bila diberikan langsung ke dalam tanah maka bahan organik diserang
olah mikroba (bakteri maupun fungi) untuk memperoleh energi. Sehingga populasi
mikroba yang tinggi memerlukan juga hara tanaman untuk tumbuh dan berkembang
biak. Hara yang seharusnya digunakan oleh tanaman berubah digunakan olah mikrobia.
Dengan kata lain mikrobia bersaing dengan tanaman untuk memperebutkan hara yang
ada. Hara menjadi tidak tersedia karena berubah dari senyawa anorganik menjadi
senyawa organik jaringan mikrobia (Fauzi, 2008).
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SIMPULAN
1) Terdapat perbedaan nilai pH, kandungan C-Organik, N-Total serta C:N Ratio pada
setiap masing-masing sumber asam humat yang dipergunakan.
2) Sumber asam humat yang memiliki kualitas yang baik dilihat dari parameter terdapat
pada kompos yang berasal dari limbah rumah tangga dengan nilai pH sebesar 1,1,
kandungan C-Organik sebesar 82,97%, N-Total sebesar 10,27% serta nilai C:N
Ratio.sebesar 8.
SARAN
Perlu adanya penelitian lanjutan yang dilakukan untuk menguji pengaruh asam humat
dengan menggunakan tanaman indikator pada suatu jenis tanah. Asam humat yang
berasal dari bahan organik dapat dijadikan sumber referensi untuk tahapan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA
Adimihardja, A., I. Juarsah, U. Kurnia. 2000. Pengaruh Penggunaan Berbagai Jenis dan
Takaran Pupuk Kandang Terhadap Produktivitas Tanah Ultisols Terdegradasi di
Desa Batin, Jambi. hlm. 303-319.
Afandie. 2002. Ilmu Kesuburan Tanah. Yogyakarta : Penerbit Kanisus.
Alimin, Narsito, Sri Juari Santosa, Sri Noegrohati. Fraksinasi Asam Humat dan
Pengaruhnya pada Kelarutan Ion Logam Seng (II) dan Kadnium (II). Jurnal Ilmu
Dasar Vol. 6 (1): 1-6.
Amalfinanto, C. 1995. Chemical composition of humic acid: A comparasition with
precursor ‘Light Fraction’ litter from different vegetations using spectroscopic
techniqueas. Soil Sciens, 159; 391-401.
Arsiati, A. 2002. Sifat-sifat asam humat hasil ekstraksi dari berbagai jenis bahan dan
pengekstrak. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 32 hal.
Ayuso MT, Hernandez C, Gracia, JA Pascual. 1996. Stimulation of Barley Growth and
Nutrient Absorption by Humic Substances Orginating from Various Organic
materials
Bioresource
Technology
57,
251-257.
http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/11189/E09abf.pdf;jsession
id=E01F836018AE821473FD9790E9B6D66A?sequence=2. Diakses pada tanggal
08 Juli 2015.
Azieza, D. 1981. Mineralisasi Nitrogen Organik dari Pupuk Hijau Legum pada Latosol
Bogor dengan Beberapa Tingkat Kadar Air. Departemen Ilmu-Ilmu. Tanah,
Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Bachtiar. 2006. Ilmu Tanah. Medan: Fakutas Pertanian. Universitas Sumatra Utara.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. 2008. Arang
Sekam Padi dan Manfaatnya. http://bbppbinuang.info/news88-arang-sekam-padidan-manfaatnya.html. Diakses pada tanggal 02 Juni 2015.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

516

Balai Penelitian Tanah. 2005. Petunjuk Teknis Analisis Kimia Tanah, Tanaman, Air,
Dan Pupuk. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen
Pertanian.
Berova, M. 2009. Effect Of Organic Fertilization On Growth And Yield Of Pepper
Plants (Capsicum annum L.). J. Folia Horticulturae. Bulgaria. p.3-7.
Bio Flora. 1997. Bio Flora International Breakthrough in Adding Humic Acid to Soil
Biomass. Bio Flora International. Good Year A.Z. United State Of America.
Brady, N. C. 1990. The Nature and Properties of Soil. 10th ed. MacMillan Publishing
Co. New York.
Cahaya. A., Nugroho. A. 2009. Pembuatan Kompos Dengan Menggunakan Limbah
Padat Organik (Sampah Sayuran Dan Ampas Tebu). Jurusan Teknik Kimia,
Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.
Dalzell, H.W., A.J. Biddlestone, K.R. Gray, K. Thurairajan. 1991. Produksi dan
Penggunaan Kompos pada LingkungaTropis dan Subtropis. Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta.
Djajakirana, G. 2002. Proses Pembuatan, Pemanfaatan dan Pemasaran Vermikompos
untuk Pertanian di Indonesia. Makalah disampaikan pada Seminar ”Pemanfaatan
Teknologi Aplikatif Pertanian dalam Mencapai Suatu Pertanian Berkelanjutan”’Planologi-A Plus 2002’-Bogor.
Engyeraguibel, B., J. Silvestre, P. Morard. 2007. Effects of humic substance derived
from organic waste enhancement on the growth and mineral nutrition of maize.
Elsevier. Bio resource Technology 99(2008): 4206-4212.
Fajrin, Dewi. 2008. Pengaruh Beberapa Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan Dan
Serapan N Serta P Tanaman Petsai (Brassica Pekinensis) Dan Brokoli (Brassica
oleracea) Pada Andisol Cisarua. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
Fauzi, Ahmad. 2008. Aanlisa Kadar Unsur Hara Karbon Organik dan Nitrogen Dalam
Tanah Perkebunan Kelapa Sawit Bengkalis Riau. Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam. Universitas Sumatera Utara.
Gaur, A. C. 1981. Improving Soil Fertility through Organic Recycling : A Manual of
Rural Composting. FAO/UNDP. Region Project RAS/75/004. Project Field.
Gomez, K.A., Gomez A.A. 1995. Prosedur Statistik untuk Penelitian Pertanian. Edisi
Kedua. Jakarta : UI – Press, hal :13 – 16.
Ginanjar, R. Dhea. 2010. Pengaruh Kombinasi Asam Humat Dengan Pupuk N, P, K
Terhadap KTK, P Dan Fe Tersedia Tanah, Serta Pertumbuhan Jagung Manis (zea
mays saccharata L.) ‘Bonanza F1’ Pada Fluventic Eutrudepts. Fakultas Pertanian.
Universitas Padjadjaran.
Hariartik. 2012. Perbandingan Unsur NPK pada Pupuk Organik Kotoran Sapi dan
Kotoran Ayam dengan Pembiakan Mikro Organisme Lokal (MOL). Program
Studi Pendidikan Sains. Program Pasca Sarjana. Universitas Sebelas Maret.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

517

Indriyati , L. T. 2006. Transformasi Nitrogen dalam Tanah Tergenang: Aplikasi Jerami
Padi dan Urea serta Hubungannya dengan Serapan Nitrogen dan Pertumbuhan
Tanaman Padi. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Kononova, M. M. 1966. Soil Organik Matter, Its nature, Its Role in Soil Formation and
in Soil Fertility. Pergamon Press Oxford. London.
Lestari, Yuni. 2003. Karakterisasi Asam Humat Dari Tanah Andisol Lembang. Fakultas
Pertanian. Universitas Pertanian Bogor.
Millar, C. E. 1959. Soil Fertility. John Wiley and Sons Inc. New York.
Novizan. 2004. Petunjuk Pemupukan yang Efektif. Agromedia Pustaka. Jakarta. 114
hlm.
Orlov, D. S. 1985. Humus Acid of Soils. Moscow University Publisher. Moscow.
378pp.
Pangaribuan, Darwin, Octa Liestia Pratiwi dan Lismawanti. 2011. Pengurangan
Pemakaian Pupuk Anorganik dengan Penambahan Bokashi Serasah Tanaman
pada Budidaya Tanaman Tomat. Fakultas Pertanian. Universitas Lampung.
Pusat Penelitian Dan Pengembangan Peternakan. 2007. Petunjuk Teknis Pembuatan
Kompos Berbahan Kotoran Sapi. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian.
Departemen Pertanian.
Rahmawati, A. (2004). Studi Adsoprsi Kadnium(II) dan Timbal(II) pada Asam Humat.
Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Ramdani. 1985. Pengaruh perbedaan Pengomposan dan Pemberian Aktivator Kotoran
Sapi Terhadap Kecepatan Dekomposisi Sampah Organik, Produksi, dan Kualitas
Kompos. Laporan Masalah Khusus. Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian IPB.
Bogor.
Rao, S.S.N. 1975. Soil Microorganism and Plant Growth. Oford & IBH Publ. Co. New
Delhi, India.
Swift, R.S. 1989. Moleculer Weight, Size, Shape, and Characteristics of Humic Acid,
Soil. Sci. 62: 439-47.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

518

KAJIAN KANDUNGAN LOGAM MERKURI PADA LIMBAH TAMBANG
EMAS RAKYAT DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
(STUDY METAL CONTAIN OF MERCURY IN GOLD MINING WASTES
PEOPLE IN WEST SUMBAWA REGENCY)
Padusung1* dan Baiq Dewi Krisnayanti 2
1
Dosen Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Unram
2
Peneliti mandiri
*Korenpondensi : HP. 0818364420, Email : padusung61@gmail.com

ABSTRAK
Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Kabupaten Sumbawa Barat dimulai sejak
tahun 2010 yang diawali dengan aktifitas serupa di Kecamatan Sekotong, Kabupaten
Lombok Barat. Kegiatan penambangan emas yang umum dilakukan di Kabupaten
Sumbawa Barat adalah menggunakan logam merkuri sebagai bahan pengikat emas (AuHg amalgam). Aktifitas pengolahan bahan tambang pasti akan menghasilkan limbah
(puyak/tailing). Kandungan logam utama yang ada dalam limbah tambang adalah logam
mercuri (Hg) yang dampaknya dapat merusak lingkungan sekitar. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kandungan logam merkuri pada limbah tambang emas
Rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat. Metode yang digunakan adalah metode
eksploratif dengan pengambilan sampel pada media air, sedimen, dan puyak. Hasil
penelitian menunujukkan bahwa tingkat kelarutan Hg pada air melebihi ambang batas
baku mutu air, adanya indikasi kontaminasi Hg pada sedimen, dan potensi kontaminasi
Hg pada lingkungan pertanian mulai terjadi.
Kata Kunci : Tambang Emas rakyat, Limbah, Merkuri.
ABSTRACT
Artisanal Small Scale Gold Mining (ASGM) in West Sumbawa regency began in 2010
were preceded by similar activities in Sekotong district, West Lombok regency. in West
Sumbawa regency, community mining are using mercury as a gold amalgamation (AuHg amalgam). Mineral processing activities definitely produce waste (puyak / tailings).
Primary metal content in the waste mine is metal mercury (Hg) and the effects would
damage the surrounding environment. This study aims to determine the mercury
concentration of gold mining waste. Explorative method was used for sampling on
water, sediment, and tailing. The results of the study indicate that the levels of Hg
solubility in water exceeded the water quality standard as an indication that Hg
contamination in the sediment had occured, and potential environmental contamination
Hg in agriculture is began.
Keyword : Gold Mining People, Wastes,, Mercury
LATAR BELAKANG
Aktivitas Pertambangan Emas Rakyat atau kerap dikenal dikalangan pemerintah
dengan istilah Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). Kegiatan PESK di Kabupaten
Sumbawa Barat dimulai sejak tahun 2010 yang diawali dengan aktifitas serupa di
Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dan Kecamatan Lape di Kabupaten
Sumbawa. Masyarakat menyadari keberadaan potensi cadangan emas di Kabupaten
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Sumbawa Barat mengingat aktifitas pertambangan emas di daerah tersebut telah dimulai
oleh PT. Newmont Nusa Tenggara sejak tahun 1998. Pemerintah Daerah Propinsi Nusa
Tenggara Barat (2012), telah menetapkan bahwa 38.36 % (564,700 ha) dari wilayah
Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat diperuntukkan untuk pertambangan,
sedangkan untuk Pulau Lombok peruntukkannya hanya 10.63 % (57,790 Ha).
Tingginya potensi cadangan emas di Kabupaten Sumbawa Barat mendorong PT.
Indotan untuk melakukan eksplorasi di daerah tersebut dengan Ijin Usaha Pertambangan
(IUP) yang meliputi luasan 31.204 hektar. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk
mengadu nasib dengan melakukan penambangan emas skala kecil (pertambanagn emas
rakyat) di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
Aktivitas ini sangat diminati oleh masyarakat karena terbukti secara ekonomi
dapat meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat penambang. Jika dibandingkan
kegiatan pertanian dan peternakan yang dilakukan secara turun menurun oleh
masyarakat, kegiatan ini mampu meningkatkan perekonimian 2-4 kali dari usaha tani.
Latar belakang keahlian mereka sebelumnya sebagai petani/peternak, buruh maupun
nelayan tidak menghalangi mereka untuk mencoba menjadi penambang.
Perpindahan/migrasi penduduk terjadi dari satu lokasi tambang ke lokasi tambang
lainnya untuk mengadu nasib mencari emas.
Kegiatan PESK yang awali dengan kegiatan eksploitasi sampai dengan
pengolahan menjadi biji emas akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap
lingkungan sekitar. Pada kegiatan pengolahan selalu menghasilkan limbah berupa puyak
dan limbah tersebut dibuang ke badan air terdekat tanpa dilakukan pengolahan terlebih
dahulu. Oleh karenanya telah dilakukan kajian kandungan logam merkuri dibeberapa
tempat pengolahan batuan emas di Kabupaten Sumbawa Barat
BAHAN DAN METODE
Lokasi dan Tempat Penelitian.
Penelitian ini telah dilakukan di lokasi pengolahan Pertambagnan Emas Skala
Kecil (PESK) yang tersebar dalam Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini
telah dilaksana pada bula Nopember-Desember tahun 2014. Metode yang digunakan
adalah metode eksploratif dengan pengambilan sampel pada media air, sedimen, dan
puyak.
Lokasi pengampilan sampel dilakukan pada tempat dimana limbah hasil
pengolahan tambang emas rakyat yang dibuang dan/atau berpindah tempat akibat
terbawa oleh media air, baik air hujan, irigasi ataupun sungai. Pengambilan contoh
limbah pertambangan emas rakyat diambil 3 jenis contoh limbah (air, lumpur (lokal =
puyak) dari sistem amalgamasi dan sedimen/lumpur dari sistem sianidasi). Contoh
limbah dianalisa di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
Analisis Laboratorium
Pengukuran konsentrasi merkuri pada limbah tersebut menggunakan alat Cold
Atomic Absorption Analyzer (CVAA) model F732-S.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Limbah Tambang Emas Rakyat
Dalam pemrosesan bijih emas, para penambang di Kabupaten Sumbawa Barat
menggunakan 2 sistem yaitu metode amalgamasi (merkuri) dan sianidasi (sianida).
Dari hasil survey pada akhir tahun 2012, CBES (2013) menghitung bahwa jumlah
gelondong di lokasi-lokasi utama pengolahan emas di Kabupaten Sumbawa Barat
mencapai 435 unit gelondong dengan total jumlah 4110, dengan rata-rate per unit 10
gelondong. Dari perhitungan jumlah gelondong dan penggunaan merkuri di Kabupaten
Sumbawa Barat diperkirakan penggunaan merkuri per hari lebih dari 1 ton per hari.
Jumlah tong yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 95 buah dengan
kapasitas pengolahan rata-rata 250 karung per tong. Proses pengolahan emas baik
dengan menggunakan sistem amalgamasi maupun sianidasi selalu menghasilkan
limbah. Limbah tersebut dapat berupa limbah air, lumpur yang dibuang kelubang
tampung seadanya yang berakibat pada terbuangnya limbah tersebut langsung
kelingkungan sehingga potensi pencemaran lingkungan sangat tinggi.
Hasil Analisa Contoh Limbah Pertambangan Emas Rakyat
Baku mutu Hg di perairan menurut PP Nomor 82 Tahun 2001 adalah < 0,001
mg L-1 (ppm). Dari hasil pengukuran merkuri pada air terindikasi bahwa kadar Hg pada
contoh air melebihi batas baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah (Tabel 1). Hal ini
harus segera dilakukan pengelolaan dan/atau diatasi untuk menghindari masalah
pencemaran lingkungan akibat dari pembuangan Hg ke sungai yang diduga akan tetap
berlangsung untuk beberapa periode waktu.
Air
Secara keseluruhan dampak yang akan ditimbulkan akibat kegiatan PESK, tidak
hanya menyebabkan kerusakan lahan/alam di areal penambangan itu sendiri tetapi juga
dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan di tempat lainnya, terutama di bagian hilir
sebagai akibat dari teknik penambangan yang tidak ramah lingkungan. Akibat yang
dapat dirasakan oleh masyarakat adalah terjadinya pencemaran pada hulu sungai Brang
Rea dan anak sungai Tepas (Tabel 1) yang membahayakan masyarakat pengguna air
sungai sebagai sumber air untuk kehidupan sehari hari, mulai dari mengairi persawahan
sampai untuk sumber air minum. Kondisi seperti ini umum terjadi di Kabupaten
Sumbawa Barat, dimana masyarakatnya menggunakan air sungai sebagai sumber utama
air untuk pengolahan emas.
Baku mutu limbah Hg di perairan menurut PP Nomor 82 Tahun 2001
disyaratkan bahwa konsentrasi Hg diperairan < 0,001 mg L-1 (ppm). US EPA (1977)
menetapkan bahwa nilai ambang batas untuk kualitas air tawar adalah 12 ng Hg/L, dan
100 ng/L untuk air laut.
Tanah
Walaupun sebagian dari merkuri yang digunakan dalam proses pengolahan emas
akan hilang ke atmosfer dalam bentuk Hg(0), tetapi 20% berakhir di tanah limbah dan
batuan dari suatu proses operasi pertambangan (tailing). Merkuri di atmosfer dapat
turun kembali ke bumi melalui hujan yang melekat pada partikel debu. Di dalam tanah,
Hg(0) dapat teroksidasi menjadi merkuri Hg (II) dan mengambil bagian dalam reaksi
kimia tanah atau menjadi bentuk tersedia sehingga mudah diserap oleh tanaman dan
masuk ke dalam rantai makanan. Dengan bantuan sejumlah bakteri aerobik dan
anaerobik, merkuri di dalam tanah dapat berubah menjadi metilmerkuri (CHHg3+) yang
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sangat beracun. Wang (2011) menyebutkan bahwaa Metilmerkuri (metil Hg) sangat
larut dalam air dan dikategorikan sebagai senyawa paling beracun keenam dari enam
juta senyawa beracun yang dikenal manusia. Tumbuhan, hewan, dan ikan dapat
terkontaminasi oleh metilmerkuri yang akan terakumulasi dalam rantai makanan
(Krisnayanti dan Anderson, 2012). Menurut standar dari pemerintah Cina bahwa
konsentrasi Hg di tanah sebaiknya tidak melebihi 1.5 mg/kg. Sedangkan untuk standar
sedimen, WHO/ICPS (1990) menetapkan 2 mg/kg sebagai batas aman dari kontaminasi
merkuri. Namun secara alami, merkuri selalu ada dalam tanah sebagai unsur
pembentuk bumi dan nilainya antara 0.01-0.2 mg/kg
Tabel 1. Hasil Analisa Hg Pada Berbagai Jenis Sampel Dari Aktifitas Pertambangan
Emas Rakyat Di Kabupaten Sumbawa Barat.
No.
1.
2.
3.
4.
5..
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Kode
Lokasi
Sampel
01
Hulu S.Brang Rea, Bendungan
Kalimantong 2
01
Hulu S. Brang Rea, Bendungan
Kalimantong 2
02a Anak S. Tepas, Desa Tepas,
02a Anak S.Tepas, DesaTepas,
02b Tengah S.Brang Rea
02b Tengah S.Brang Rea
2p1 Gelondong Desa Tepas
2p2 Gelondong Desa Tepas
2p3 Gelondong Desa Tepas
2p4 Gelondong DesaTepas
03
S. Brang Rea, Desa Menala
03
S. Brang Rea, Desa Menala
4p1 Gelondong Desa Menala
4p2 Gelondong Desa Menala
4p3 GelondongDesa Menala
4p4 Gelondong Desa Menala
05
S. Brang Rea, Desa Dalam
05
S. Brang Rea, Desa Dalam
06
Hilir S. Brang Rea, Desa Banjar
06
Hilir S. Brang Rea, Desa Banjar
08
S. Brang Rea, Jembatan Taliwang
08
S. Brang Rea, JembatanTaliwang
7p1 Sekitar Lebo Taliwang
7p2 Sekitar Lebo Taliwang
7p3 Sekitar Lebo Taliwang
08
Lebo taliwang
08
Lebo taliwang
9p1 Sekitar Lebo Taliwang
9p2 Sekitar Lebo Taliwang
9p3 Sekitar Lebo Taliwang
9p4 Sekitar Lebo Taliwang

Koordinat
S08°42’04.4”; E116°57’11.0”
S08°42’04.4”; E116°57’11.0”
S08°42’29.0”; E116°55’24. 8”
S08°42’29.0”; E116°55’24. 8”
S08°42’29.1”; E116°55’25.6”
S08°42’29.1”; E116°55’25.6”
S08°42’28.1”; E116°55’24.3”
S08°42’30.0”; E116°55’24.4”
S08°42’27.7”; E116°55’24.7”
S08°42’27.6”; E116°55’23.4”
S08°44’45.3”; E116°51’51.7”
S08°44’45.3”; E116°51’51.7”
S08°44’37.5”; E116°51’32.6”
S08°44’37.5”; E116°51’32.2”
S08°44’36.8”; E116°51’32.7”
S08°44’38.6”; E116°51’34.7”
S08°44’21.4”; E116°50’59.8”
S08°44’21.4”; E116°50’59.8”
S08°44’41.1”; E116°48’45.5”
S08°44’41.1”; E116°48’45.5”
S08°44’23.2”; E116°51’03.0”
S08°44’23.2”; E116°51’03.0”
S08°43’16.4”; E116°51’11.0”
S08°43’16.5”; E116°51’11.1”
S08°43’16.7”; E116°51’09.8”
S08°42’27.9”; E116°51’07.1”
S08°42’27.9”; E116°51’07.1”
S08°42’54.3”; E116°50’49.9”
S08°42’54.5”; E116°50’49.7”
S08°42’53.1”; E116°50’49.3”
S08°42’53.3”; E116°50’48.7”

Jenis Konsentrasi
Sampel Hg (ppm)
air
0,022
sedimen
0,161
air
0,017
sedimen
10,556
air
0,017
sedimen
1,611
puyak
83,333
puyak
101,389
puyak
20,000
puyak
173,333
air
0,017
sedimen
0,333
puyak
19,444
puyak
16,667
puyak
39,444
puyak
100,000
air
0,017
sedimen
0,244
air
0,006
sedimen
0,611
air
0,017
sedimen
0,444
puyak
277,778
puyak
34,722
puyak
40,556
air
0,017
sedimen
1,556
puyak
8,889
puyak
126,389
puyak
3,833
puyak
4,444

PEMBAHASAN
Merkuri dapat tertahan pada permukaan tanah sebagai kompleks ion merkuri,
Hg (II), berikatan dengan sulfida, partikel liat atau bahan organik. Kestabilan ion
merkuri, Hg (II) di dalam tanah diperkirakan dapat bertahan sekurang-kurangnya 1000
tahun. Sebagai akibatnya merkuri yang dihasilkan dimasa sekarang dan sebelumnya
akan semakin meningkat jumlah sehingga dapat membahayakan areal yang tercemar
selama ribuan tahun jika tidak diremediasi.
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Resiko merkuri sebagai kontaminan yang berbahaya terhadap ekosistem perairan
akan terjadi jika kecepatan pembentukan metal merkuri (metilasi) dari merkuri organik
lebih besar daripada demetilasinya. Proses ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan
mikro-organisme, pH dan suhu perairan. Metilasi terhadap spesies merkuri organik
adalah produk yang terjadi melalui proses yang sangat kompleks. Deposisi merkuri
organik dari logam Hg(0), merkuro Hg(I) dan merkuri Hg(II) ketika masuk pada badan
air akan bereaksi dalam suatu sistem yang kompleks, suatu spesies akan dikonversi
menjadi berbagai spesies dan merkuri dapat terikat pada partikel dan mengendap di
dasar perairan, yang selanjutnya terakumulasi dalam sedimen. Dari sedimen tersebut,
proses rantai makanan mulai terjadi yang akhirnya mengancam kesehatan manusia.
Untuk itu regulasi monitoring program perlu dilakukan untuk menghindari kerusakan
lingkungan lebih lanjut.
Terlihat dengan jelas di setiap lokasi Pertambangan Emas Skala Kecil bahwa
pembuangan limbah umum dilakukan di lahan pertanian dan dari hasil analisa
menunjukkan adanya indikasi terjadinya pencemaran Hg pada sedimen.
Jika
pembuangan Hg terus menurus dilakukan ke lingkungan air dan sedimen dampaknya
akan mempengaruhi masyarakat lebih luas lagi yaitu masyarakat pengguna air di
Kabupaten Sumbawa Barat.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Kandungan logam merkuri pada badan air sungai (Hulu sungai Brang Rea dan anak
sungai Tepas) berada di atas baku mutu (nialai ambang batas) sesuai PP 82 tahun
2001.
2. Indikasi kandungan Hg pada contoh sedimen di lokasi hilir sungai Brang Rea dan
perairan Lebo Taliwang (Danau Taliwang) sebagia besar berada di atas baku mutu.
Saran
1. Segera melakukan tindakan pencegahan pembuangan limbah tambang rakyat ke
tanah dan badan air untuk menghindari pencemaran tanah dan air
2. Perlunya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan limbah tambang rakyat,
khususnya penerapan regulasi agar penambang tidak membuang limbah tambang
rakyat dan air limbah baik ke sungai maupun lahan pertanian di sekitarnya.
UCAPAN TERIMA KASIH
Disampaikan dengan hormat kepada Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian
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APLIKASI FORMULA PUPUK UZAH DALAM MENINGKATKAN
KETERSEDIAAN HARA N DAN MENGURANGI RESIDU Pb
DI LAHAN TERCEMAR LIMBAH INDUSTRI
(APPLICATION OF FORMULATED UZAH FERTILIZER IN INCREASING
AVAILABILITY OF N AND REDUCING PB RESIDUE
IN CONTAMINATED LAND BY INDUSTRIAL WASTE)
Rija Sudirja*, Benny Joy, Rachmat Haryanto, Santi Rosniawaty, Ade Setiawan1), dan Ichsan Syah Putra2)
1)

Staf Pengajar Agroteknologi Faperta UNPAD, 2) Alumni Faperta UNPAD
* Korespondensi: No. telp: 022-7797200, Email: rija.sudirja@unpad.ac.id

ABSTRAK
Pupuk yang diberikan pada lahan tercemar, selain harus mampu memenuhi kebutuhan
tanaman, juga perlu memperhatikan kemampuannya dalam mengatasi zat pencemar.
Urea, zeolit, dan arang aktif yang beragen hayati berpotensi memperbaiki tanah
tercemar limbah industri, khususnya logam berat seperti Pb. Percobaan ini bertujuan
untuk memperoleh formulasi pupuk yang dapat mensuplai hara N selama fase
pertumbuhan padi sawah dan mengurangi Pb di dalam tanah yang tercemar. Percobaan
dilaksanakan di rumah kaca Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, mulai bulan
Juli sampai Agustus 2016. Percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok
dengan lima perlakuan formulasi urea-zeolit-arang aktif-agen hayati (UZAH), masingmasing dengan komposisi (60:20:10:10) (70:15:5:20) (80:10:10:0) (90:10:0:0)
(100:0:0:0). Hasil penelitian menunjukkan perlakuan formulasi UZAH memberikan
pengaruh nyata terhadap kandungan NH4+, pH, dan ketersediaan Pb dalam tanah.
Formulasi UZAH 60:20:10:10 mampu memberikan pengaruh terbaik terhadap lepas
lambat NH4+, peningkatan pH masam, dan menurunkan Pb tersedia di dalam tanah
sampai 40 hari setelah aplikasi.
__________________________
Kata kunci : Tanah tercemar, pupuk UZAH, Timbal, potensial redoks, dan amonium.
ABSTRACT
Application of fertilizer in the contaminated land should meet the needs of plant and
have ability to resolve contaminant substance. Urea, zeolite, and active charcoal with
biological agent have potency to remediate soils which are contaminated by industrial
waste, especially heavy metals, such as Pb. This research has aim to obtain fertilizer
formula which is able to supply N during the growth of rice in the paddy field and to
reduce Pb in the contaminated soils. The research was conducted in the greenhouse of
Agriculture Faculty of Universitas Padjadjaran from July until August 2016. The
experiment used Randomize Block Design with five treatments of urea-zeolite-active
charcoal with biological agent (UZAH). Each treatments had composition of
(60:20:10:10) (70:15:5:20) (80:10:10:0) (90:10:0:0) (100:0:0:0). The result showed
that application with formulated UZAH gave real effect to the NH4+, pH, and the
availability of Pb in the soils. Formulated UZAH 60:20:10:10 gives the best effect in the
slow-released NH4+, the increase of acidity, and the decrease of Pb availability in the
soils until 40 days after the application.
Keywords: Contaminated land, UZAH fertilizer, Lead, Potential Redox, Ammonium
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LATAR BELAKANG
Perkembangan bidang industri tidak hanya berdampak positif dalam
meningkatkan pendapatan daerah, namun dapat pula menimbulkan dampak negatif
seperti pencemaran lingkungan. Setiap aktivitas industri menghasilkan limbah yang
mengandung logam berat dan dapat merusak lingkungan. Kerusakan ekosistem sawah
akibat pencemaran limbah industri telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi
keberlangsungan usaha tani dan pengembangan produksi pertanian. Menurut Sudirja
(1999), lahan sawah yang diairi dari sumber air tercemar limbah industri secara terus
menerus dapat menimbulkan akumulasi bahan pencemar di dalam tanah, yang
selanjutnya dapat berakibat buruk terhadap kualitas tanah, jumlah dan kualitas produksi
pertanian. Di daerah Jawa Barat terdapat kecamatan yang mengalami pencemaran lahan
oleh logam berat, berupa Cu, Zn, Pb, Cd, Cr dan Ni karena kegiatan Industri, yaitu
Kecamatan Rancaekek (Sudirja, 1999). Pencemaran logam berat akibat limbah industri
terhadap lahan pertanian khususnya pada lahan sawah dapat berbahaya terutama yang
telah melebihi ambang batas sehingga perlu adanya upaya reklamasi untuk mengurangi
ketersediaan logam berat dalam tanah.
Nitrogen merupakan salah satu unsur hara utama dalam menunjang
pertumbuhan tanaman padi, yang pada umumnya sangat diperlukan untuk pembentukan
atau perumbuhan vegetatif tanaman seperti daun, batang dan akar. Permasalahan yang
sering terjadi dilapangan yakni kehilangan nitrogen yang disebabkan oleh proses
absorpsi tanaman, volatilisasi, pencucian, erosi dan kehilangan bersama panen.
Kehilangan nitrogen dalam tanah mempengaruhi pertumbuhan vegetatif tanaman
(Hanafiah, 2010 dalam Mawardiana dkk., 2013). Upaya pencegahan terjadinya
kehilangan unsur nitrogen sangat diperlukan agar ketersediaan unsur nitrogen tetap
terjaga untuk diserap oleh tanaman. Selain dapat menurunkan produktivitas tanaman
padi, kadungan logam berat juga sangat berbahaya pada tubuh manusia jika dikonsumsi
melalui beras yang telah tercemar oleh logam berat serta mengandung B3 berbahaya
bagi kesehatan manusia (Sudirja, 1999).
Bioremediasi merupakan upaya mengatasi pencemaran logam berat yang
terdapat di tanah dan air. Bioremediasi adalah penggunaan agen-agen biologik untuk
menetralkan tanah dan air tercemar menjadi zat-zat yang tidak berbahaya bagi
lingkungan atau kesehatan manusia. Agen-agen biologi yang dipakai dapat berupa
enzim, sel-sel mikroorganisme atau tanaman (Waluyo, 2005). Keberhasilan proses
bioremediasi ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya lama inkubasi, konsentrasi
mikroorganisme dan nilai pH. Konsentrasi mikroorganisme juga mempengaruhi proses
bioremediasi logam timbal, semakin tinggi konsentrasi cemaran, maka semakin banyak
konsentrasi mikroorganisme yang dibutuhkan (Yulia, 2013).
Modifikasi pupuk urea-zeolit-arang aktif + kompos beragen hayati sebagai
pupuk pelepas lambat dan penjerap logam berat diharapkan menjadi solusi untuk
mengefesiensikan pemupukan N dan menurunkan kadar pencemaran logam Pb.
Pencampur-an zeolit dengan pupuk nitrogen menyebabkan amonium yang dikeluarkan
oleh pupuk akan dijerap oleh zeolit. Hal ini disebabkan karena zeolit merupakan
mineral silikat berongga yang mempunyai KTK tinggi antara 120-180 me/100g yang
berguna sebagai pengadsorbsi, pengikat dan penukar kation serta memiliki ukuran
rongga yang sesuai dengan ukuran ion amonium (Suwardi, 2009). Ketika konsentrasi
nitrat dalam tanah menurun, amonium yang telah dijerap oleh zeolit akan dilepaskan
kembali ke dalam larutan tanah ketika amonium dalam tanah telah berubah bentuk
menjadi nitrat. Arang aktif dan zeolite pun dapat berperan dalam menurunkan
ketersediaan logam berat. Adanya penambahan agen hayati pada formulasi pupuk dapat
memaksimalkan peranan pupuk dalam mengurangi ketersediaan logam berat dalam
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tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai formula bahan
pupuk beragen hayati terhadap ketersediaan nitrogen dan logam berat Pb di dalam
tanah, serta memperoleh dosis terpilih yang mampu meningkatkan ketersediaan
nitrogen dan menurunkan Pb di dalam tanah.
BAHAN DAN METODA
Lokasi penelitian dilaksanakan di rumah kaca, Fakultas Pertanian Universitas
Padjadjaran, Jatinangor, Kabupaten Sumedang dengan ketinggian kurang lebih 700
meter di atas permukaan laut (dpl) dan memiliki curah hujan tahunan rata-rata sebesar
2.200 mm. Analisis tanah dilakukan di Laboratorium Kesuburan Tanah dan Nutrisi
Tanaman dan Laboratorium Biologi Tanah Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran.
Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu dari bulan Juni hingga September
2016.
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: media tanah
sawah dari daerah Rancaekek, urea, zeolit klinoptilonit, arang aktif yang terbuat dari
tempurung kelapa sesuai dosis perlakuan, kompos yang terbuat dari kotoran sapi, dan
konsorsium mikroorganisme (Pseudomonas cepacia dan Bacillus subtilis).
Alat–alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain peralatan lapangan:
ember, gunting, karung, cangkul, sekop, patok pembeda disetiap perlakuan serta
ulangan, meteran, alat – alat tulis, label, penggaris dan timbangan; peralatan pendukung:
peralatan laboratorium yang digunakan dalam analisis kimia tanah serta satu unit
komputer dengan perangkat lunak SPSS versi 16.0 untuk mengolah data.
Penelitian ini terdiri dari 5 perlakuan dosis pupuk tablet formula urea, arang
aktif, zeolit dan mikroorganisme yang terbagi menjadi 5 perlakuan: A = 60% urea, 20%
zeolit, 10% arang aktif dan 10% mikroorganisme, B = 70% urea, 15% zeolite, 5% arang
aktif dan 10% mikroorganisme, C = 80% urea, 10% zeolite dan 10% mikroorganisme,
D = 90% urea dan 10% mikroorganisme, E = 100% urea. Setiap perlakuan dengan 5
kali ulangan secara duplo, sehingga total kombinasi perlakuan ini adalah 5 x 5 x 2 = 50
ember percobaan. Pengujian perbedaan pengaruh rata-rata perlakuan terhadap parameter
pengamatan, yaitu; pH, KTK, NH4+, dan Pb di dalam tanah dilakukan dengan uji F
pada taraf 5 %. Apabila perbedaan rata-rata perlakuan pengaruhnya nyata maka
pengujian dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan.
Tanah yang digunakan sebagai media berasal dari daerah Rancaekek memiliki
kandungan pH H2O adalah 5,91 yaitu agak masam, N-total sedang (0,54%), KTK tinggi
(31,90 cmol kg-1), dan C-organik sedang (2,56%) dengan tekstur liat berdebu (pasir 5%,
debu 57%, dan liat 38%). Hasil analisis logam berat pada tanah ini menunjukkan hasil
yang normal untuk tanah yang tercemar adalah Pb 11,85 mg.kg-1, Cd 0,0502 mg.kg-1, Cr
78,06 mg.kg-1. Adapun bentuk formula pupuk yang dibuat dengan nama pupuk UZAH
dengan masing-masung perlakuan ditampilkan pada Gambar 1.
Formula dengan kandungan presentase urea yang lebih banyak, memiliki
kandungan N paling tinggi. Hal ini dikarenakan urea yang berperan sebagai penghasil
N. Pada perlakuan urea : zeolit : mikroorganisme (80:10:10) memiliki kandungan
nitrogen sebesar 44,91%, sedangkan pada perlakuan dengan formula urea : zeolit :
arang aktif : mikroorganisme (60:20:10:10) adalah 30,81%, urea : zeolit : arang aktif :
mikroorganisme (70:15:5:10) adalah 34,81% dan urea : mikroorganisme (90:10) adalah
44,07%. Berdasarkan hasil analisis kadar nitrogen pada pupuk UZAH menunjukkan
kadar nitrogen total dari masing-masing perlakuan memiliki kadar N lebih dari 20%.
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Gambar 1. Tampilan 4 formula dalam pupuk tablet UZAH

HASIL DAN PEMBAHASAN
(1) Analisis pH Tanah
Berbagai formula pupuk UZAH tidak mempengaruhi pH tanah sampai dengan
hari ke 40. Perlakuan A, B, C dan D tidak adanya perbedaan yang nyata, tetapi dapat
dilihat kecenderungan pada perlakuan A (60% urea, 20% zeolit, 10% arang aktif dan
10% mikroorganisme) memiliki angka rata-rata pH tertinggi dibandingkan dengan
kondisi pH tanah perlakuan lainnya (Tabel 1). Potential Hidrogen (pH) adalah faktor
yang penting keberadaannya dalam menentukan sifat kimia tanah. Tisdale, dkk (1985)
menyatakan bahwa pH tanah berkaitan erat dengan unsur hara yang tersedia dan mampu
mempengaruhi ketersediaannya, antara lain mempengaruhi terjadinya denitrifikasi dan
penguapan N pada tanah.
Perubahan pH akhir tanah pada hari ke-40 yang terjadi setiap perlakuan
disebabkan karena adanya pencampuran bahan amelioran yang dapat dijadikan
pembenah tanah yaitu zeolit dan arang aktif. Penambahan zeolit dan arang aktif ke
dalam formulasi dapat merubah pH tanah awal meskipun perubahan pH yang hampir
serupa untuk setiap perlakuan kecuali perlakuan E (100% urea). Hal tersebut
dikarenakan zeolit mampu memperbaiki pH tanah masam karena zeolite memiliki
kandungan yang terdiri terdiri dari basa alkali seperti K+, Na+, Ca2+ dan Mg2+
(Ardiwinata, 2014), sedangkan gugus kimia permukaan arang aktif seperti karbonil,
asam karboksilat, lakton, fenol dan eter sangat berpengaruh terhadap perubahan pH
tanah yang bertindak sebagai bahan organik.
Umumnya tanah yang digenangi secara terus menerus akan meningkatkan pH
tanah mendekati angka netral, hal ini dikarenakan adanya reaksi reduksi yang
mengkonsumsi proton. Bahan organik dapat melepas ion OH- karena terjadi proses
reduksi, oleh sebab itu pH pada tanah dapat meningkat hingga 6,5 bila tergenang
beberapa minggu dan diiringi pemberian bahan organik (Cyio, 2008) dengan reaksi:
Fe (OH)3 + e  Fe (OH)2 + OHKeberadaan urea pada campuran bahan pupuk juga berperan dalam
meningkatkan kondisi pH ke keadaan netral karena terjadi perubahan nitrogen dari
ammonium karbamat menjadi ammonium yang melepaskan ion OH-. Reaksi perubahan
tersebut sebagai berikut :
CO (NH2)2 + H2O  H2NCOONH4
H2NCOONH4  2NH3 + CO2
NH3 + 2H20  NH4++ H20 + OH-
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Menurut Cyio (2008), peningkatan nilai pH terjadi karena adanya penglepasan
ion OH- yang dapat meningkatkan pH tanah karena terjadi keseimbangan antara ion H+
dengan ion OH- baik dari perubahan feri menjadi fero maupun nitrat menjadi nitrit yang
keduanya memberi kontribusi gugus hidroksil ke dalam larutan tanah. Pengaplikasian
pupuk RS Beragen Hayati memberi pengaruh baik bagi pertanaman padi dikarenakan
bahwa nilai pH menunjukkan ketersediaan unsur hara dalam tanah. Nilai pH netral
adalah nilai yang baik untuk ketersediaan unsur hara bagi tanaman.
(2) Analisis KTK Tanah
Berdasarkan hasil analisis statistik (Tabel 1), menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan antara setiap perlakuan formulasi pupuk UZAH terhadap pH, KTK, NH4+,
dan kandungan Pb di dalam tanah.
Tabel 1

Pengaruh Formulasi Pupuk UZAH terhadap pH, KTK, NH4+, dan
Ketersediaan Pb di dalam Tanah

Formula

pH

A
B
C
D

6,93 a
6,70 a
6,66 a
6,63 a
6,13 b

KTK
(Cmol. Kg-1)
46,25 a
42,89 b
39,49 c
35,35 d
34,01 d

NH4+
(%)
0,14 a
0,10 ab
0,12 b
0,11 ab
0,09 c

Kandungan Pb (ppm)
20 HST
40 HST
0,1159 a
0,0935 a
0,1165 a
0,1078 a
0,2717 b
0,1218 a
0,2884 b
0,1423 a
0,3200 b
0,2873 b

Keterangan :
Keterangan: Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata.

Formula :
A = 60% urea + 20% zeolit + 10% arang aktif + 10% kompos beragen hayati
B = 70% urea + 15% zeolit + 5% arang aktif + 10% kompos beragen hayati
C = 80% urea + 10% zeolit + 10% kompos beragen hayati
D = 90% urea + 10% kompos beragen hayati
Pemberian berbagai formula menunjukkan bahwa formulasi perlakuan A (60%
urea, 20% zeolit, 10% arang aktif, 10% mikroorganisme) meningkatkan nilai KTK
(tertinggi) dibandingkan dengan perlakuan lainnya, campuran bahan pada perlakuan ini
terlihat paling optimal dalam peningkatan KTK tanah. Hal ini dikarenakan pada pupuk
RS Beragen Hayati memiliki kandungan zeolit. Zeolit memiliki KTK yang tinggi
sehingga mampu meningkatkan KTK tanah, hal ini disebabkan zeolit dapat
menyumbangkan muatan negatif tanah. Pemberian zeolit ke dalam tanah berarti terjadi
penambahan KTK secara langsung. Nilai KTK zeolit bergantung pada derajat substitusi
jumlah atom Al3+ terhadap Si4+ yang menghasilkan muatan negatif pada kerangka
zeolit. Semakin besar derajat substitusi, maka semakin banyak kation alkali atau alkali
tanah yang diperlukan untuk menetralkan muatan negatif pada kerangka sehingga nilai
KTK makin besar (Syafii dkk, 2010). Semakin sedikit kandungan bahan amelioran
dalam formulasi pupuk menunjukkan nilai KTK tanah yang lebih kecil dibandingkan
dengan formulasi kandungan bahan amelioran yang lebih banyak.
Keberadaan arang aktif pada perlakuan A (60% urea, 20% zeolit, 10% arang
aktif, 10% mikroorganisme) juga menjadi alasan meningkatnya KTK tanah. Hal ini
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dikarenakan arang aktif merupakan suatu bahan amelioran yang mengandung karbon
(C) sangat tinggi yaitu 85-95 %. Arang aktif memiliki kapasitas tukar kation yang tinggi
sehingga mampu mengikat kation-kation tanah yang dapat bermanfaat bagi
pertumbuhan tanaman (Wahyuni dkk., 2011). Keberadaan kandungan karbon pada
arang aktif mampu membenah tanah karena memiliki sifat relaksitran (sulit mongering)
dan lebih tahan terhadap oksidasi serta lebih stabil dalam tanah sehingga berpengaruh
terhadap perbaikan kualitas kesuburan tanah secara jangka panjang.
(3) Analisis NH4+ Tersedia
Aplikasi berbagai formula pupuk UZAH berpengaruh dalam menjaga
ketersediaan NH4+ pada tanah (Tabel 1) hingga hari ke 40 setelah pengaplikasian pupuk
UZAH. Rata-rata angka NH4+ tersedia pada tanah yang tertinggi terdapat pada
perlakuan A (60% urea, 20% zeolit, 10% arang aktif dan 10% mikroorganisme) jika
dibandingkan dengan perlakuan E (100% urea), mesikpun pada perlakuan E juga
mengalami peningkatan ketersedian kandungan NH4+. Hal ini terjadi karena kandungan
zeolit dalam pupuk UZAH mampu menjerap lalu melepas lambat proses pelepasan
NH4+, pada perlakuan dengan campuran bahan urea yang lebih sedikit tapi memliki
bahan campuran amelioran yang lebih banyak dapat menjaga ketersediaan NH4+ tanah
dibandingkan formulasi dengan bahan campuran urea yang lebih banyak. Zeolit yang
dicampur dengan pupuk urea akan mengikat ion NH4+ yang dilepaskan pupuk urea
ketika penguraian dan pengikatan lebih efektif jika jumlah dari zeolit yang dicampurkan
semakin banyak (Suwardi dan Darmawan, 2009).
Pada perlakuan dengan bahan campuran zeolit lebih banyak serta terdapatnya
bahan arang aktif yaitu pada perlakuan A (60% urea, 20% zeolit, 10% arang aktif dan
10% mikroorganisme) memiliki kadar amonium yang paling tinggi hingga hari ke-40.
Perlakuan dengan bahan campuran zeolit dan arang aktif tersebut mampu menjaga
ketersediaan amonium pada tanah untuk tetap tersedia di tanah dalam waktu yang
cukup lama yaitu 40 hari. Zeolit yang diberikan pada pupuk UZAH mampu mengatasi
masalah penurunan kadar N dalam bentuk NH4+. Amonium yang terurai dari pupuk
langsung dijerap oleh zeolit sehingga mampu menghambat terjadinya proses nitrifikasi
dan mengurangi kehilangan N. Hal ini dikarenakan adanya pelapisan oleh zeolit
ataupun arang aktif sehingga amonium dalam pupuk tidak langsung terlarut dan
mengalami proses nitrifikasi dengan cepat (Sari, 2013).
Bahan zeolit dan arang aktif yang ditambahkan pada campuran formulasi pupuk
RS Beragen Hayati dapat menyediakan unsur NH4+ secara lambat. Hal ini telah
dibuktikan pada perlakuan dengan campuran bahan amelioran lebih banyak dan urea
yang lebih sedikit dapat menjaga unsur NH4+ dalam tanah tetap tersedia. Hal ini juga
dipertegas oleh penyataan Polat, dkk., (2004), bahwa zeolit dapat meningkatkan
efisiensi pemupukan dan meningkatkan pertukaran ion terutama kation dan
melepaskannya secara perlahan (slow release) dan arang aktif yang dicampurkan
dengan pupuk urea dapat mengefisiensikan pemberian pupuk urea hingga 40%
(Wahyuni, dkk., 2011).
(4) Kandungan Timbal (Pb) pada Tanah
Hasil analisis menunjukkan bahwa pada pengamatan hari ke-20
hasil yang berbeda nyata terhadap penurunan kandungan logam berat Pb.
(60% urea, 20% zeolit, 10% arang aktif dan 10% mikroorganisme) dan
(70% urea, 15% zeolite, 5% arang aktif dan 10% mikroorganisme)
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penurunan kandungan logam berat Pb tertinggi dan berbeda nyata dengan perlakuan
lainnya (Tabel 1). Hal ini dikarenakan keberadaan arang aktif yang hanya dimiliki pada
perlakuan A dan B, sehingga penjerapan logam berat Pb pada hari ke-20 lebih banyak
dibandingkan perlakuan lainnya.
Pengamatan perlakuan pupuk RS Beragen Hayati pada hari ke-40 memberikan
hasil yang berbeda nyata dibandingkan dengan tanpa perlakuan pupuk RS Beragen
Hayati terhadap penurunan kandungan logam berat Pb. Perlakuan A (60% urea, 20%
zeolit, 10% arang aktif dan 10% mikroorganisme), perlakuan B (70% urea, 15% zeolit,
5% arang aktif dan 10% mikroorganisme), Perlakuan C (80% urea, 10% zeolit dan 10%
mikroorganisme) dan perlakuan D (90% urea dan 10% mikroorganisme) menunjukan
penurunan yang tinggi, tetapi tidak adanya perbedaan yang nyata.
Penjerapan Pb pada pengamatan hari ke-20, memperlihatkan perlakuan A (60%
urea, 20% zeolit, 10% arang aktif dan 10% mikroorganisme) memiliki kecenderungan
penjerapan tertinggi meskipun tidak berbeda nyata dengan perlakuan B. Pada hari ke-40
semua perlakuan mengalami penurunan logam berat, namun perlakuan yang cenderung
tertinggi dimiliki pada perlakuan A (60% urea, 20% zeolit, 10% arang aktif, 10%
mikroorganisme) meskipun tidak terdapat perbedaan yang nyata antara perlakuan B, C
dan D.
Logam berat tidak akan mengalami transformasi (persistent), karena secara
alamiah akan terus berada di alam, sehingga tersimpan potensi peracunan yang laten,
maka sering disebut sebagai bom waktu kimia (Salomo dan Stigliani, 1995 dalam
Notodarmojo, 2005). Timbal (Pb) adalah logam yang bersifat neurotoksin yaitu dapat
masuk serta terakumulasi didalam tubuh manusia maupun hewan, sehingga bahaya
keberadaan logam Pb terhadap tubuh semakin meningkat (Kusnoputranto, 2006).
Penurunan kelarutan logam berat didalam tanah yang terjadi pada setiap
perlakuan dapat disebabkan karena adanya peningkatan pH tanah. Peningkatan pH
tersebut menyebabkan perubahan bentuk Pb2+ yang bereaksi dengan OH- dan
membentuk endapan Pb(OH)2, dimana Perubahan bentuk tersebut menjadikan logam
berat Pb tidak larut (Sulistyawati, 2008).
Penurunan kandungan logam berat Pb berbanding lurus dengan kenaikan pH.
Diketahui bahwa sebelumnya terjadi peningkatan pH cenderung tertinggi pada
perlakuan A (60% urea, 20% zeolit, 10% arang aktif dan 10% mikroorganisme)
dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Hal ini terlihat pada formula pupuk
perlakuan A (60% urea, 20% zeolit, 10% arang aktif dan 10% mikroorganisme)
merupakan formulasi pupuk yang cenderung tertinggi dalam mengurangi jumlah
kelarutan logam berat Pb yaitu hingga 0,0935 mg.kg-1. Hal ini disebabkan formula
pupuk mengandung arang aktif yang memiliki fungsi sebagai adsorben atau penjerap
logam berat. Perlakuan dengan menggunakan campuran bahan arang aktif menunjukkan
penurunan ketersediaan Pb yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan pupuk tanpa
menggunakan arang aktif. Hal ini disebabkan adsorpsi Pb didominasi oleh interaksi
pertukaran ion dengan ion H+ pada gugus arang aktif (Sulistyawati, 2008).
Kandungan logam berat Pb terjadi penurunan didukung oleh hasil penelitian
yang dilakukan Nasution dan Nurjaya (2008), menyatakan bahwa dengan perlakuan
arang aktif 1 t.ha-1 dapat menurunkan kelarutan logam berat di dalam tanah sebesar 39
%. Pernyataan ini berbanding lurus dengan hasil penelitian mengenai formula pupuk RS
Beragen Hayati. Penurunan ketersediaan logam berat Pb di tanah pada formula pupuk
RS Beragen Hayati perlakuan A, B, C dan D mampu menurunkan ketersediaan
kandungan logam berat Pb di dalam tanah. Maka dapat dikatakan bahwa pupuk tersebut
memiliki berpengaruh baik dalam mengurangi jumlah ketersediaan logam berat Pb di
dalam tanah.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil simpulan sebagai berikut terdapat
pengaruh formulasi antara urea, zeolit, arang aktif dan mikroorganisme yang berbentuk
tablet dalam meningkatkan ketersediaan NH4+, menetralkan pH tanah dan menurunkan
kandungan ketersediaan logam berat Pb dalam tanah sampai hari ke-40 setelah aplikasi
pupuk UZAH. Formulasi perlakuan A (60 % urea, 20 % zeolit, 10 % arang aktif dan 10
% mikroorganisme) mampu meningkatkan secara nyata ketersediaan NH4+, pH tanah
dan menurunkan kandungan logam berat Pb dalam tanah pada hari ke-20 dan hari ke-40
setelah aplikasi pupuk dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
Lanjutan penelitian dapat disarankan dengan menggunakan formula A untuk uji
efektivitas terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi sawah.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih ditujukan kepada Program Strategis Nasional (STRANAS)
DIKTI atas dana penelitian yang diberikan pada tahun 2014, 2015, dan 2016.
DAFTAR PUSTAKA
Ardiwinata, A. N. 2004. Pengaruh Penambahan Karbon Aktif Tempurung Kelapa dan
Sekam Padi di Tanah terhadap Residu Karbofuran (2,3-dihidro-2,2-dimetil-7benzofuranil-N-metil karbamat) di Dalam Tanah, Air, dan Tanaman Padi.
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Indonesia,
Depok. Disertasi. (Tidak Dipublikasikan).
Duan, Y. H., Y.L. Zhang, L. Y. Ye, X. R. Fan, G. H. Xu, Q. R. Shen. 2007. Responses
of Rice Cultivars with Different Nitrogen Use Efficiency to Partial Nitrate
Nutrition. Nanjing Agricultural University, Nanjing. Oxford Journals. Annals
of Botany 99: 1153–1160.
Polat, E., M. Karaca, H. Demir, A. N. Onus. 2004. Use of Natural Zeolite
(Clinoptilolite) in Agriculture. Faculty of Agriculture. Akdeniz University.
Journal of Fruit and Ornamental Plant Research. Vol. 12, 2004. pp. 183-189.
Gomez, K. A, A. A. Gomez. 2007. Prosedur Statistik Input Penelitian Pertanian.
Universitas Indonesia, Jakarta
Leiwakabessy, F. M., Sutandi. 2004. Pupuk dan Pemupukan. Jurusan. Fakultas
Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Lemna polyrrhiza L. Plant Env
54(6): 262–270.
Mawardiana, Sufardi, E. Husen. 2013. Pengaruh Residu Biochar Dan Pemupukan Npk
Terhadap Sifat Kimia Tanah Dan Pertumbuhan Serta Hasil Tanaman Padi
Musim Tanam Ketiga. Fakultas Pertanian Universitas Syiyah Kuala, Aceh.
Hal. 16-23. ISSN 2302-013X.
Nasution, I., Nurjaya. 2008. Pengaruh Amelioran Zeolit, Bahan Organik, dan Karbon
Aktif tehadap Kadar Cd Tanah dan Serapannya Dalam Bawang Merah di
Inceptisol Tegal. Prosiding Seminar Nasional, Sukarata, 28 maret 2006.
Permana, I. 2014. Efisiensi Pelepasan NH4+ (Amonium), NO3- (Nitrat), Dan Penjerapan
Pb (Timbal) Pada Berbagai Granul Formulasi Urea – Zeolit – Arang aktif –

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

532
Kanji. Fakultas Pertanian. Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Skripsi. (Tidak
Dipublikasikan).
Rasjidin, I. 2006. Pembuatan Arang Aktif dari Tempurung Biji Jambu Mede
(Anacardium ocidentale) sebagai Adsorben Pada Pemurnian Minyak Goreng
Bekas. Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Skripsi.
(Tidak Dipublikasikan).
Sari, P. E. 2013. Formulasi Pupuk Nitrogen Lambat Tersedia Dari Bahan Urea, Zeolit
Serta Asam Humat dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Jagung. Sekolah
Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Tesis. (Tidak Dipublikasikan).
Sudirja, R. 1999. Evaluasi Pengaruh Tanah Terpapar Air Buangan Industri Tekstil
terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi Sawah (Oryza sativa L.), serta
Beberapa Serapan Unsur Logam Berat. Institut Teknologi Bandung, Bandung.
Tesis (Tidak Dipublikasikan).
Suwardi dan Darmawan. 2009. Meningkatkan efisiensi pupuk nitrogen melalui rekayasa
kelat urea-zeolit-asam humat. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
Dalam Prosiding Seminar Nasional Zeolit VI, Bandung. 2- 4 November 2009.
Suwardi,, R. P. Kurniawan dan Darmawan. 2009. Pengaruh Pupuk Slow Release UreaZeolit- Asam Humat (UZA) terhadap Produktivitas Tanaman Padi Varietas
Ciherang. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Jurnal Zeolit
Indonesia Vol. 8 No.2 November 2009. ISSN: 1411-6723.
Suwardi. T.G. Prakoso, M. Rosjidi, A. Jufri dan Sulastri. 2006. Study Slow Release
Fertilizer (SRF): Uji Efisiensi Pupuk Tersedia Lambat Campuran Urea dengan
Zeolit. Dalam Prosiding Seminar Nasional Zeolit V, Bandar Lampung 2006.
ISBN: 979-15213-0-1.
Syafii, F., S. Sugiarti., dan Charlena. 2010. Modifikasi Zeolit Melalui Interaksi dengan
Fe(OH)3 Untuk Meningkatkan Kapasitas Tukar Anion. Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Prosiding
Seminar Nasional Sains III. Bogor, 13 November 2010.
Tisdale, S.L., W. L. Nelson, J.D Beaten. 2013. Soil Fertility And Fertilizers : An
Introduction to Nutrient Management, Eighth Edition. Pearson Education,
Limited, 2013.
Wahyuni, S., Indratin dan Poniman. 2014. Pengkayaan Mikroba Konsorsia pada Urea
Berlapis Arang Aktif Dapat Mempercepat Penurunan Insektisida Aldrin di
Lahan Sawah. Peneliti Badan Litbang Pertanian di Balai Peelitian Lingkungan
Pertanian. Dalam Prosiding Seminar Nasional XI Pendidikan Biologi FKIP
UNS. Solo: 6 Juni 2013.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

533

KAJIAN MINERAL FRAKSI PASIR PADA ANDISOL YANG BERKEMBANG
DARI HASIL ERUPSI GUNUNG TANGKUBAN PARAHU DAN
GUNUNG PATUHA, JAWA BARAT
(THE STUDY OF SAND FRACTION MINERALS IN ANDISOLS DERIVED
FROM THE ERUPTION OF MT. TANGKUBAN PERAHU AND
MT. PATUHA IN WEST JAVA)
Rina Devnita1) *), Ridha Hudaya1), Mahfud Arifin1)
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Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan – Faperta Unpad
Jl. Raya Bandung-Sumedang km 21, Jatinangor45363
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Korespondensi: rina.devnita@unpad.ac.id, rinabursi@yahoo.com

ABSTRAK
Kandungan mineral tanah menentukan berbagai sifat diantaranya hara yang dapat
dilepaskan ke dalam tanah dalam proses pelapukannya. Penelitian untuk
mengidentifikasi mineral pada Andisol yang berkembang dari hasil erupsi G.
Tangkuban Parahu dan G. Patuha telah dilakukan untuk mengetahui jenis mineral pada
fraksi pasir. Penelitian ini dilakukan beberapa tahap yaitu di lapangan untuk survey,
pembuatan profil dan pengambilan sampel tanah, serta di laboratorium untuk analisis
mineral fraksi pasir. Lokasi lapangan adalah hutan pinus Desa Cikole, Kecamatan
Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat untuk hasil erupsi G. Tangkuban
Parahudan hutan pinus Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung
Barat, Jawa Barat untuk hasil erupsi G. Patuha. Fraksi pasir dipisahkan dari debu dan
liat dengan metode pengayakan basah dengan menggunakan saringan berukuran 50
mikron. Analisis mineral dilakukan secara mikroskopis dengan mikroskop polarisasi
meliputi warna, kilap, bentuk butir, belahan, kekerasan, transparansi, translusen, dan
sifat magnet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mineral pada fraksi pasir Andisol
dari G. Tangkuban Parahu dan G. Patuhaterdiri atas hiperstin, diopsid, ortoklas,
oligoklas, anortit, andesine, hornblende, biotit, kuarsa, korundum, magnetit dan sulfur,
yang menunjukkan pelapukan mineral-mineral tersebut dapat menyumbangkan hara
Mg, Ca, K, Fe dan S ke dalam tanah.
Kata kunci: hiperstin, diopsid, anortit, hornblende, biotit
ABSTRACT
Mineralogical content of the soil determines various properties including nutrient that
can be released during the weathering process. The research to identifythe minerals in
Andisol developed from thee ruption of Mt. Tangkuban Parahu and Mt.Patuhahad been
conducted to determine the minerals content in the sand fraction. This research was
conducted inseveral steps: the field survey, soil sampling, and laboratory analysis. The
field locations were in the forestof Cikole, Lembang, West Java derived from the
eruption Mt. Tangkuban Parahu and in the forest of Patengan, Rancabali, West Java
derived from the eruption of Mt. Patuha. Sand fraction was separated from silt and clay
by wet sieving method, using the 50 micron siever.Microscopic observation for
identifying the minerals was done with polarization microscopeto the color, luster,
shape of grains and crystals, cleavage, hardness, transparency, translucent, and
magnetic properties. The results showed that the sand fraction of Andisol derived from
Mt. Tangkuban Parahu and Mt.Patuhahad the mineral content as hypersthene,
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diopside, orthoclase, oligoclase, anorthite, andesine, hornblende, biotite, quartz,
corundum, magnetite dan sulphur, showed that the weathering those minerals can
contribute some nutrients like Mg, Ca, KFe, and S to the soil.
Key words:hyperstene, diopside, anorthite, hornblende, biotite

LATAR BELAKANG
Indonesia mempunyai 129 gunungapi aktif atau 13% dari gunungapi di dunia
(Sudradjat, 1992; 2009). Gunungapi tersebut dalam aktivitasnya menyemburkan abu
yang selanjutnya akan menjadi bahan induk dari tanah abu gunungapi, sehingga pada
daerah bergunungapiditemukan tanah yang dalam Taksonomi Tanah (Soil Survey Staff,
2014) dapat dikelompokkan dalam ordo Andisol. Luas Andisol di Indonesia sekitar
5.836 juta ha atau 3.4 % luas daratan Indonesia (Puslitbangtanak, 2001). Andisol hanya
menempati sebagian kecil dari luas daratan, akan tetapi Andisol mempunyai peran
penting dalam pertanian karena termasuk tanah yang produktif untuk berbagai tanaman
hortikultura dan perkebunan.
Pulau Jawa memiliki 35 gunungapi aktif dan 19 di antaranya terdapat di Jawa
Barat. Gunung Tangkuban Parahu dan Gunung Patuha merupakan dua dari gunungapi
aktif di Jawa Barat dan daerah di sekitarnya merupakan daerah sebaran Andisol (Arifin,
1994; Devnita et al, 2010). Bahan klastika yang berasal dari letusan gunungapi
menambahkan mineral mudah lapuk ke dalam tanah, yang melapuk dengan cepat dan
melepaskan berbagai hara yang diperlukan tanaman (Parfitt dan Wilson, 2008). Potensi
hara tersebut dapat tercermin dari mineral pada fraksi pasirnya. Komposisi mineral
pada horison tanah juga menunjukkan homogenitas atau heterogenitas horison,
cadangan hara, tingkat pelapukan, asal mineral liat, sifat tanah yang terbentuk, penciri
utama famili tanah, dan menentukan jenis bahan induk tanah(Hardjowigeno, 2003).
Komposisi mineral fraksi pasir menarik untuk diamati karena terkait dengan potensi
hara yang dilepas ke dalam tanah pada proses pelapukannya. Identifikasi mineral fraksi
pasir pada Andisol yang berkembang dari hasil erupsi G. Tangkuban Parahu dan G.
Patuha diharapkan akan memberikan informasi mengenai potensi sumbangan hara
mineral-mineral tersebut dan melengkapi pemahaman mengenai bahan induk Andisol.

BAHAN DAN METODE
Bahan dan Alat
Bahan penelitian ini adalah fraksi pasir yang diperoleh dari setiap horison pada
profil Andisol di hutan pinus Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung
Barat, Jawa Barat, yang berada pada sisi selatan G. Tangkuban ParahusertaDesa
Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang berada
pada sisi utara G. Patuha
Alat yang digunakan di lapangan adalah peta geologi lembar Bandung skala 1 :
100.000 (Silitonga, 2003) dan peta geologi lembar Sindang Barang skala 1 : 300.000
(Koesmono, 1976). Peta lain yang digunakan adalah peta tanah (Bapeda, 2008a),
penggunaan lahan (Bapeda 2008b), topografi (Bapeda 2008c) dan iklim (Bapeda, 2010).
Peralatan lapagan lainnya berupa kertas deskripsi, clinometer, kantong plastik, pisau,
bor tanah (bor Belgia), meteran, label, kamera foto, Munsell Soil Color Chart dan
GPS.Pengamatan di lapangan berpedoman pada National Soil Survey Center
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(2002).Peralatan laboratorium adalah alat untuk analisis tekstur (Van Reeuwijk, 1992)
dan mikroskop polarisasi untuk pengamatan mineral (Mange and Mauver, 1992).
Metode
Penelitiandimulai denganmenginventarisasi peta untuk menentukan lokasi
pengamatan dan pengambilan sampel tanah dengan cara menumpangsusunkan(overlay)
peta sehingga menghasilkan peta kombinasi penyebaran bahan induk dan formasi
geologi dengan tanah dan penggunaan lahan serta kemiringan yang sesuai yaitu
ordoAndisol padaareal hutan alamidengan kemiringan 8-15%.
Sampel tanah diambil pada setiap horison pada profil. Sampel tanah selanjutnya
dipisahkan fraksi pasirnya di laboratorium dengan menggunakan peroksida (H2O2)
untuk menghilangkan bahan organik, dan partikel tanah diperoleh melalui pengayakan
dengan saringan berukuran 2 mm. Pemisahan fraksi pasir dari debu dan liat dilakukan
dengan pengayakan menggunakan saringanberukuran 50 mikron (Van Reeuwijk,
1992).Identifikasi mineral dilakukan dengan mikroskop polarisasi mempedomani
Mange and Mauver (1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Informasi lokasi penelitian
Lokasi penelitianadalah Desa Cikole yang berada di lereng selatan G.
Tangkuban Parahu (TPR) dan Desa Patengan yang berada lereng utara G. Patuha
(PTH).Desa Cikole berkembang dari hasil erupsi G. Tangkuban Parahu, berbahan induk
andesit berumur Holosen berupa tuf pasir kristal hornblende, lahar lapuk kemerahan,
lapili dan breksi dari G. Dano dan G. Tangkuban Parahu yang disimbolkan dengan Qyd
(Silitonga, 2003).Profil tanah berada pada daerah dengan topografi 8 - 15%. Deskripsi
profilTPR ditampilkan pada Tabel 1 dan 2.
Desa Patengan berkembang dari induk lava berkomposisi andesitik dan andesitbasaltikberupa lahar yang mengandung tuf pasiran abu-abu dan plagioklas yang
disimbolkan dengan Qv (p,l) dari G. Patuha berumur Holosen (Koesmono, 1976).Profil
tanah berada pada daerah dengan topografi 8-15 %. Fisiografi dan deskripsi profl PTH
ditampilkan pada Tabel 3 dan 4.
Tabel 1. Fisiografi Profil TPR
Lokasi Administrasi

:

Bahan induk
Koordinat
Elevasi
Kemiringan
Drainase
Vegetasi

:

Klasifikasi tanah

:

Iklim

:

:
:
:
:

Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten
Bandung
Tuf pasir G. Dano dan GTangkuban Parahu
X = 1070 38’ 57; Y = 060 47’07”
1300 m dpl
12 %
Baik
Pinus (Pinus mercusii), Rumput Gajah (Pueraria
phaseoloides)
Cikole,
Typic
Hapludands,
besar,amorfik,
isohipertermik
Regimkelembapan tanah udik
Regim temperatur tanah isohipertermik
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Tabel 2. Deskripsi Profil TPR
Depth

Hor. Uraian

(cm)
0-14

Ap1

14-22

22-48

48-58

58-87

87-110

110119

119144

144162

162200

Coklat kekuning-kuningan (10YR 5/6); lempung berdebu; remah,
sangat halus, lemah, sangat gembur; pori makro sedikit, meso banyak
dan mikro banyak; akar besar banyak, akar medium sedang dan akar
kecil banyak; pH 5; batas horison baur, rata
Ap2 Coklat gelap kekuning-kuningan (10YR 4/6); lempung berdebu;
remah, sangat halus, lemah, sangat gembur; pori makro sedikit, meso
banyak dan mikro banyak; akar besar tidak ada, akar medium banyak
dan akar kecil ; pH 5; batas horison baur, rata
Ap3 Coklat gelap kekuning-kuningan (10YR 4/4); lempung berdebu;
remah, halus, agak lemah, gembur; pori makro sedikit, meso banyak
dan mikro banyak; akar besar sedikit, akar medium banyak dan akar
kecil banyak ; pH 5; batas horison baur, rata
Bw
Coklat gelap kekuning-kuningan (10YR 3/4); lempung berdebu;
gumpal bersudut, halus, agak lemah, gembur; pori makro sedikit,
meso banyak dan mikro banyak; akar besar sedikit, akar medium
sedikit, akar kecil sedikit; pH 5; batas horison jelas, rata
2
Coklat sangat gelap (10YR 2/2); debu; remah, halus, lemah, sangat
Ab1 gembur; pori makro sedikit, meso banyak dan mikro banyak; akar
besar tidak ada, akar medium sedikit dan akar kecil banyak; pH 5.5;
batas horison baur, rata
2
Hitam (10YR 2/1); debu; remah, halus, lemah, gembur; pori makro
Ab2 sedikit, meso banyak, dan mikro; akar besar tidak ada, akar medium
sedang and akar kecil banyak; pH 6; batas horison baur, rata
2 BA Coklat sangat gelap (10YR 2/3); debu; gumpal bersudut, halus,
lemah, gembur; pori makro sedikit, meso banyak dan mikro banyak;
akar besar tidak, akar medium sedikit dan akar kecil sedikit; pH 5;
batas horison jelas, rata
2
Coklat gelap (10YR 3/3); debu; gumpal bersudut, medium, sedang,
Bw1
teguh; pori makro sedikit, meso banyak dan mikro banyak; akar
besar tidak ada, akar medium sedikit dan akar kecil sedang, pH 5;
batas horison jelas, rata
2
Coklat gelap kekuning-kuningan (10YR 3/6); debu; gumpal
Bw2
bersudut, medium, sedang, teguh; pori makro sedikit, meso banyak
dan mikro banyak; akar besar tidak ada, akar medium tidak ada dan
akar kecil tidak ada; pH 5; batas horison baur, rata
2
Coklat gelap kekuning-kuningan (10YR 4/6); debu; gumpal
BC
bersudut, medium, keras, teguh; pori makro sedikit, meso banyak
dan mikro banyak; akar besar sedikit, akar medium sedikit dan akar
kecil sedikit; pH 4
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Tabel 3. Fisiografi Profil PTH
Lokasi Administrasi

:

Bahan induk
Koordinat

:

Elevasi
Kemiringan
Drainase
Vegetasi

:
:
:
:

Klasifikasi tanah
Iklim

:
:

Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten
Bandung
Lava dan lahar G. Patuha
X = 1070 23’ 35”Y = 070
08’40”
1791 m dpl
8%
Baik
Kayu Putih (Melaleuca leucadendron)Alang-alang
(Imperata cylindria)
Patengan,Typic Hapludands, besar, amorfik, isotermik
Regimkelembapan tanah udik
Regim temperatur tanah isotermik

Informasi yang diperoleh dari fisiografi menunjukkan bahwa Andisol pada
kedua lokasi berada pada ketinggianlebih dari 1200 m dan berkembang di bawah
vegetasi hutan pada regim kelembaban udik serta regim temperatur isohipertermik
(TPR) dan isotermik (PTH). Deskripsi profil menunjukkan bahwa Andisol pada kedua
lokasi mempunyai susunan horizon yang lengkap Ap, Bw, 2 Ab, 2 Bw dan 2 BC (TPR)
dan Ap, Bw, BC, C, 2 Ab, 2 CB, 2 C dan R (PTH). Adanya horison A dan Bw
menunjukkan tanahnya telah berkembang membentukhorison A dan B, meskipun
perkembangan horison B masih lemah (Bw).
Hal yang menarik dari kedua profil adalah ditemukannya horison tertimbun (2
Ab) yang menunjukkan terdapatnya ketidaksinambungan litologi yang merupakan
informasi bahwa tanah pada profil tersebut berkembang dari lebih satu sumber erupsi
bahan induk.Hal inisecara morfologi terlihat dari warna tanah yang berubah kembali
menjadi gelap kembali seperti horison A, yang teridentifikasi dari value dan chroma
yang kembali kecil.Profil TPR memperlihatkannilai value dan chroma mengecil
menjadi 10YR 2/2 pada kedalaman 58-87 cmdibandingkan horison 48-58 cm di atasnya
yang mempunyai nilai 10YR 3/4.Profil PTH menunjukkan perubahan tersebut pada
kedalaman 102-125 cm dengan nilai 10YR 4/4 yang lebih kecil dibandingkan 10YR 5/8
pada horison 85/95-102 cm di atasnya.Hal ini merupakan hal yang lazim pada Andisol
meskipun tidak semua Andisol memiliki ketidaksinambungan litologi. Kejadian
initidak hanya dijumpai pada Andisol saja,tetapi dapat ditemukan pada ordo tanah lain
seperti dikemukakan oleh Ande dan Senjobi (2002) yang menemukannya pada ordo
Inceptisol, Ultisol dan Entisol, dan menambahkan bahwa ketidaksinambungan
litologidapat diamati melalui perbedaan tekstur dan struktur. Weindorf et al (2015),
mengemukakan bahwa adanya ketidaksinambungan litologi dapat diungkapkan dengan
menggunakanPortable X-ray Fluorescence Spectrometry and Visible Near-Infrared
Diffuse Reflectance Spectroscopy.
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Tabel 4. Deskripsi Profil PTH
Depth
(cm)
0-11

11-19

19-39

39-67

6785/95

85/95102

102125

Hor. Uraian
Coklat gelap (10YR 3/3); debu; remah, sedang, lemah, sangat
gembur; pori makro banyak, meso banyak dan mikro banyak; akar
besar banyak, akar sedang banyak dan akar kecil banyak; pH 5;
batas horison jelas, rata
Ap2 Coklat keabu-abuan gelap (10YR 3/4); debu; remah, sedang, lemah,
sangat gembur; pori makro banyak, meso banyak dan mikro banyak;
akar besar banyak, akar sedang banyak dan akar kecil banyak; pH 5;
batas horison jelas, rata
Ap3 Coklat gelap kekuning-kuningan (10YR 3/6); debu; remah, sedang,
lemah, sangat gembur; pori makro banyak, meso banyak dan mikro
banyak; akar besar banyak, akar sedang banyak dan akar kecil
banyak; pH 5; batas horison jelas, rata
Bw
Coklat gelap kekuning-kuningan (10YR 4/6); debu; remah, sedang,
lemah, gembur, banyak fragmen batuan volkanik; pori makro
sedikit, meso banyak dan mikro banyak; akar besar banyak, akar
sedang banyak dan akar kecil banyak; pH 5; batas horison jelas, rata
BC
Coklat kekuning-kuningan (10YR 5/6); debu; gumpal bersudut,
sedang, lemah, teguh, banyak fragmen batuan volkanik; pori makro
sedikit, meso sedikit dan mikro sedikit; akar besar banyak, akar
sedang banyak dan akar kecil banyak; pH 5; batas horison jelas,
berombak
C
Coklat kekuning-kuningan (10YR 5/8); debu; gumpal bersudut,
halus, sedang, lemah, teguh, banyak fragmen batuan volkan; pori
makro sedikit, meso sedikit dan mikro banyak; akar besar sedikit,
akar medium sedang dan akar kecil sedang; pH 4; batas horison
jelas, berombak
2 Ab Coklat gelap kekuning-kuningan (10YR 4/4); debu; gumpal
bersudut, halus, sedang, teguh; pori makro sedikit, meso sedikit dan
mikro sedikit; akar besar tidak ada, akar sedang tidak ada dan akar
kecil sedikit; pH 4; batas horison jelas, rata
Ap1

125141

2
CB

141157

2C

157200

R

Coklat gelap kekuning-kuningan (10YR 4/6); debu; gumpal
bersudut, halus, sedang, gembur, banyak fragmen batuan volkanik;
pori makro sedikit, meso sedikit dan mikro sedikit; akar besar tidak
ada, akar sedang tidak ada dan akar kecil sedikit; pH 4; batas
horison jelas, rata
Coklat gelap kekuning-kuningan (10YR 3/6); debu; remah, halus,
sedang, gembur ; pori makro sedikit, meso sedikit dan mikro
sedikit; akar besar tidak ada, akar sedang tidak ada dan akar kecil
sedikit; pH 5; batas horison jelas, rata
Tidak ada uraian untuk horison R
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Kajianmineralfaksi pasir pada tanah hasil erupsi G. Tangkuban Parahu (TPR)
dan G. Patuha (PTH)
Hasil analisis fraksi pasir pada profil TPR dan profil PTH ditampilkan pada
Tabel 5 dan 6. Penampakan mikroskopis dan deskripsi mineral yang ditemukan pada
profil TPR dan PTH diamati di bawah mikroskop ditampilkan pada Tabel 7.
Tabel 5. Kandungan mineral fraksi pasir pada Profil TPR
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mineral

Hiperstin
Diopsid
Ortoklas
Oligoklas
Anortit
Hornblende
Biotit
Kuarsa
Korondum
Magnetit

Horison
Ap
1

Ap 2

Ap 3

Bw

2 Ab1

2 Ab 2

2 BA

2 Bw1

2 Bw2

2 BC

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
_
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

Tabel 6. Kandungan mineral frakssi pasir pada profil PTH
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Horison

Mineral
Hiperstin
Diopsid
Ortoklas
Oligoklas
Anortit
Andesine
Biotit
Kuarsa
Magnetit
Korondum
Sulfur

Ap1

Ap2

Ap3

Bw

C

Ab1

Ab2

2CB

2C

R

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
_
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
-

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
-

√
√
√
√
√
√
√
-

√
√
√
√
√
√
√
-

-
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Tabel 7. Penampakan mikroskopis dan deskripsi mineral fraksi pasir yang ditemukan
pada profil Tangkuban Parahu (TPR) dan Patuha (PTH)
No

Deskripsi Mineral

Penampakan
Mikroskopis

1

Hiperstin (Mg,Fe)SiO3
Perbesaran 20X
Warna hitam, kilap kaca, kekerasan 6-6,5, bentuk kristal
ortorombik, berat jenis 3,34. Bentuk mineral subhedral.

2

DiopsidMgCaSi2O6
Perbesaran 20X
Warna hijau kekuningan, sistem kristal monoklin, kilap kaca,
kekerasan 6-6,5,
Berat jenis 3,34, bentuk mineral anhedral

3

Ortoklas KAlSi3O8
Perbesaran 16 x
Warna merah muda, system kristal monoklin, kekerasan 6,
berat jenis 2,55, kilap kaca,warna goresan putih, bentuk
subhedral granular.

4

Oligoklas(Na,Ca)(Al,Si)AlSi2O8

Warna: Tidak berwarna – putih, abu-abu, hijau pucat,
kuning atau coklat, sistem kristal: blocky atau tabular
berat jenis: 2,64-2,68, kilap kaca, warna sebuk putih,
5

Anortit NaAlSi3O8
Perbesaran 20 x
Warna putih, kilap kaca, kekerasan 6-6,5, berat jenis 2,6-2,65,
sistem kristal triklin, bentuk tabular, goresan putih

6

Hornblende

Perbesaran 20 x

(Ca,Na)2–3(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH,F)2.kekerasan dari
5-6, berat jenis 2,9-3,4 warna hijau, coklat kehijauan,
coklat
dibedakan
dengan
mineral
mineral piroksen danbiotit mika,
7

Biotit K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2
Perbesaran 20X
Warna coklat kehitaman, Kilap kaca, kekerasan 2,5, berat
jenis 2, 9-3,4, bentuk kristal massif, system kristal monoklin,
bentuk mineral anhedral.

8

KuarsaSiO2
Perbesaran 20 x
Warna putih, kilap kaca, kekerasan 7, goresan putih, berat
jenis 2,65, belahan tidak ada, bentuk subhedral prismatik.

9

KorondumAl2O3
Warna merah bata, system kristal heksagonal, bentuk kristal
prismatik, bentuk mineral subhedral, goresan putih, kilap
adamantin, kekerasan 9, berat jenis 4,0-4,1.
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10

Magnetit Fe3O4
Perbesaran 20X
Warna Hitam, goresan hitam, kekerasan 6-6,5. Berat jenis 5,2,
kilap logam, Sistem kristal isometrik, bentuk subhedral massif
halus.

9

Andesine (Na,Ca)AlSi3O8
Perbesaran 20 x
Warna putih susu, kilap kaca, kekerasan 6-6,5, berat jenis 2,62,65, sistem kristal triklin, bentuk tabular, goresan putih,
bentuk mineral subhedral

8

Sulfur S
Perbesaran 20 x
Warna kuning, goresan putih, system kristal ortorombik, kilap
lemak, kekerasan 1,5-2,5, berat jenis 2,07, bentuk mineral
subhedral.

Hasil analisis tersebutmenunjukkan bahwa pada profil TPR terdapatsepuluh
jenis mineral yaitu hiperstin,diopsid, ortoklas, plagioklas, anortit, hornblende, biotit,
kuarsa magnetit dan korondum. Mineral yang sama (hiperstin,diopsid, ortoklas,
plagioklas, anortit, biotit, kuarsa, magnetit, dan korondum) juga ditemukan pada profil
PTH. Meskipun demikian pada PTH tidak ditemukan hornblende, melainkan
andesin.Mineral-mineral yang terdapat pada profil TPR dan PTH ini adalah mineral
yang lazim dijumpai pada batuan beku (Best dan Christiansen, 2001).Abu hasil erupsi
gunungapi merupakan salah satu produk batuan beku, sehingga mineral tanahnya
merupakan mineral dari hasil lapukan fisika batuan tersebut. Mineral fraksi pasir pada
berbagai horison tanah di profil TPR dan PTH ini dapat dikelompokkan menjadi
mineral silikat dan non silikat. Berpedoman pada Plummer et al (2003), mineral silikat
ini dapat dikelompokkan menjadi kelompok piroksin (hiperstin dan dipsid), kelompok
feldspar (ortoklas, plagioklas, anortit dan andesin), kelompok amfibol (hornblende),
kelompok mika (biotit) serta mineral kuarsa.Mineral non silikat adalah oksida
aluminium (korundum), oksida besi (magnetit) dan unsur tunggal (sulfur).
Mineral sulfur juga ditemukan pada PTH dan tidak terdapat pada TPR.Mineral
tersebut juga dikelompokkan menjadi mineral mudah lapuk dan sukar lapuk.Mineral
mudah lapuk dapat dipedomani untuk menduga pelepasan cadangan hara dari hasil
pelapukan, dan potensi hara pada tanah.Pramuji dan Bustaman (2009) menduga
cadangan hara dari tanah di Kalimantan Timur dan dari mineral ortoklas, sanidin,
hornblende dan mineral lainnya di tanah tersebut.Mineral pada profil TPR dan PTH ini
merupakan mineral mudah lapuk yaitu hiperstin, diopsid, ortoklas, plagioklas, anortit,
hornblende, dan biotit.Mineral tersebut dalam unsur penyusun kimianya mengandung
hara K (ortoklas, biotit, hornblende), Ca (augite, diopsid, hornblende, anortit,
hornblende, oligoklas), Mg (hiperstin, diopsid, augit, hornblende, biotit).Mineralmineral tersebut juga ada yang mengandung beberapa hara tanaman seperti diopsid dan
hornblende yang mengandung Ca dan Mg. Mineral mudah lapuk tersebut dalam proses
pelapukan kimianya akan melepas hara ke dalam tanah dan tersedia untuk tanaman.
Tanah yyang kaya akan mineral tersebut diharapkan juga kaya akan hara yang
dibutuhkan tanaman.
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KESIMPULAN
1. Mineral fraksi pasir yang ditemukan pada Andisol hasil erupsi G. Tangkuban
Parahu dan G. Patuha adalah hiperstin, diopsid, biotit, ortoklas, oligoklas, anortit,
hornblende, biotit, kuarsa, korundum, magnetit, dan sulfur.
2. Mineral mudah lapuk dan menyumbang hara adalah hiperstin, diopsid, biotit,
ortoklas, oligoklas, anortit, hornblende, biotit, magnetit dan sulfur.
3. Hara yang dihasilkan dari pelapukan mineral tersebut adalah Ca,Mg, K, Fe dan S
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1

ABSTRAK
Curah hujan merupakan faktor pemicu terjadinya longsor dan banjir bandang di DAS
Tondano, Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengisian air
tanah di DAS Tondano dalam kaitannya dengan kejadian longsor dan banjir bandang
tanggal 22 Januari 2014. Analisis curah hujan menggunakan metode rata-rata aritmatik
dan pengisian air tanah (water storage) diestimasi dengan menggunakan model neraca
air. Secara sederhana, data curah hujan harian, evapotranspirasi, dan debit sungai
digunakan untuk menghitung jumlah air yang tersimpan di dalam tanah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kejadian hujan yang tertinggi terjadi pada bulan Januari 2014
dengan curah hujan maksimal yaitu 101,5 mm/hari. Diduga, jumlah air yang tersimpan
di dalam tanah yaitu sebanyak 8,04 mm/hari. Hubungan antara curah hujan dengan
pengisian air tanah dapat dijelaskan dengan persamaan y = -0.025x2 + 1.1949x – 5.0212
dengan R2 = 0.84368. Dengan demikian air yang tidak dapat tersimpan dalam tanah
akan menjadi aliran permukaan maupun aliran dasar. Ketika sungai tidak dapat
menampung air yang berlebih ini maka berpeluang untuk menimbulkan banjir seperti
yang terjadi di DAS Tondano.
Kata kunci: Curah hujan, DAS Tondano, neraca air, pengisian air tanah

ABSTRACT
Rainfall is a factor triggering landslide and floods in Tondano watershed, North
Sulawesi. This study aims to estimate the water storage in Tondano watershed in
relation to the landslide and flood event on January 22nd 2014. Rainfall data analyze by
using arithmetic method and water storage were estimated by using water balance
model. The daily rainfall data, evapotranspiration, and water discharge in the river is
used to estimate the amount of water storage. The results showed that the highest
rainfall event occurred in January 2014 with the maximum rainfall was 101,5 mm/d.
The relationship between rainfall and water storage can described by y = -0.025x2 +
1.1949x – 5.0212 and R2 = 0,84368. Thus, the water can not be stored in the soil will be
a runoff or base flow to the river. When the river can not accommodate the excess water
is then cause flooding as occurred in Tondano watershed.
Keywords: Rainfall, Tondano watershed, water balance, water storage
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LATAR BELAKANG
Bencana tanah longsor yang terjadi di DAS Tondano disebabkan oleh curah
hujan yang tinggi dan partikel tanahnya yang didominasi oleh kaolinit dan vermikulit
sehingga tidak stabil jika tanah dalam keadaan jenuh (Solle and Ahmad, 2016). Hal ini
yang membuat DAS tondano rentan terhadap kejadian longsor (Solle et al., 2016).
Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan,
bahan rombakan, tanah, atau campuran material tersebut yang bergerak ke bawah atau
keluar lereng. Penyebab tanah longsor dapat disebakan oleh beberapa faktor, salah
satunya hujan. Data hidrologi seperti curah hujan dan air tanah merupakan salah satu
faktor yang harus dipertimbangkan dalam menganalisis kerentanan gerakan tanah
(Vernes, 1984; Soeter and Western, 1996). Curah hujan dengan intensitas yang tinggi
dapat menyebabkan meningkatnya massa tanah akibat penjenuhan oleh air sehingga
berpotensi terjadinya longsor. Selain itu, curah hujan dapat pula menambah beban
lereng dan menurunkan kuat geser tanah.
Salah satu metode sederhana yang dapat digunakan dalam mengestimasi
pengisian kembali air tanah yaitu dengan menggunakan prinsip keseimbangan air
(Sayama et al., 2011). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
karakteristik curah hujan di DAS Tondano serta mengestimasi pengisian kembali air
tanah melalui metode neraca air.
BAHAN DAN METODA
Deskripsi Lokasi Penelitian
Objek penelitian ini berada di wilayah daerah aliran sungai Tondano yang secara
administratif berada di sebagian wilayah Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, dan
sebagian Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara. Secara geografis, DAS Tondano
terletak antara 1o07’ – 1o31’ Lintang Utara dan 124o 45’- 125o 02’ Bujur Timur. Luas
wilayah DAS Tondano yaitu seluas 54.775 ha yang berbatasan dengan DAS Tumpaan,
DAS Rataan , dan DAS Likupang.

Gambar 1. Lokasi penelitian DAS Tondano (www.dephut.go.id)
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Data
Data curah hujan dan debit sungai Tondabno selama lima tahun (2010 – 2014)
diperoleh dari Balai Wilayah Sungai DAS Tondano. Data curah hujan tersebut berasal
dari beberapa stasiun curah hujan yaitu stasiun Paleleloi, stasiun Kaleosan, stasiun
Sawangan, dan stasiun Winebetan.
Analisis Data
Analisis data curah hujan menggunakan metode rata-rata aritmatik dan intensitas
curah hujan menggunakan metode mononobe (Tommy, 2015) dan estimasi pengisian
air tanah dilakukan dengan menganalisis neraca air terlebih dahulu. Secara sederhana,
neraca air DAS Tondano dapat ditulis dengan persamaan sebagi berikut:
………………………. (1)
Dimana P yaitu curah hujan (mm/hari), ET yaitu evapotranspirasi (mm/hari), Qout yaitu
debit sungai (mm/hari), dan Qs yaitu jumlah air yang tersimpan dalam tanah (water
storage).
Evapotranspirasi diestimasi dengan menggunakan rumus (Soewarno, 2015):
………………………. (2)
Dimana 0,90 yaitu koefisien vegetasi menurut Rob Van der Weert (1994) dalam
Soewarno (2015), Kp yaitu koefisien panci evaporasi, dan Ep yaitu evaporasi
(mm/hari). Hubungan antara curah hujan dengan pengisian air tanah dilakukan dengan
menggunakan analisis regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Hujan
Karakter curah hujan seperti tebal serta intensitas hujan merupakan faktor
pemicu terjadinya longsor sehingga merupakan informasi yang sangat penting dalam
manajemen sumberdaya lahan dan air. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah curah
hujan bulanan DAS Tondano (Gambar 2) yang paling rendah terjadi pada bulan
September yaitu 115,1 mm/bln dan yang tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu
276,4 mm/bln. Namun demikian, hujan maksimal selama lima tahun yaitu 101,2 mm/hr
yang terjadi pada bulan Januari.

Gambar 2. Jumlah curah hujan dan hujan maksimal selama lima tahun (2010 – 2014) di
DAS Tondano, Sulawesi Utara
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Intensitas hujan DAS Tondano (Gambar 3) menunjukkan bahwa intensitas hujan
semakin berkurang dengan bertambahnya waktu. Tahun 2014 memiliki intensitas hujan
yang tertinggi sejak tahun 2010. Intensitas hujan sebesar 35,4 mm/j didiuga memicu
terjadinya longsor dan banjir bandang di DAS Tondano. Selain itu, hasil penelitian
Tommy (2015) menunjukkan bahwa hujan yang terjadi pada Januari tahun 2014
menyebabkan besarnya debit rencana di sungai Tondano.
Pengisian Air Tanah
Hasil pendugaan pengisian air tanah secara sederhana di DAS Tondano dapat
dilihat pada Gambar 3. Pengisian air tanah di wilayah daerah aliran sungai ini
berfluktuasi dimana semakin tinggi curah hujan maka air tanah maupun debit sungai
semakin meningkat. Sejak tahun 2010, jumlah air yang dapat tersimpan dalam tanah
yang tertinggi terjadi pada bulan januari tahun 2014 yaitu 8,04 mm/hari. Hal ini
disebabkan oleh tingginya hujan rata-rata yang terjadi pada saat itu yaitu 15,5 mm/hari.
Air yang tidak dapat tersimpan dalam tanah akan menjadi aliran permukaan maupun
aliran dasar yang direpresentasikan oleh debit sungai Tondano yang mencapai 5,91
mm/hr. Ketika sungai tersebut tidak dapat menampung air yang berlebih maka
berpeluang untuk menimbulkan banjir. Tingginya kandungan air di dalam tanah dapat
menyebabkan daya ikat (kohesi) tanah atau batuan menjadi lemah khususnya pada tanah
berliat (Bitteli et al., 2012), lereng tidak stabil bahkan terjadi kegagalan lereng (Goetz et
al., 2009; Chae and Kim, 2012).

Gambar 3. Intensitas hujan selama lima tahun (2010 – 2014) di DAS Tondano,
Sulawesi Utara

Nilai pengisian air tanah yang minus menunjukkan bahwa tidak semua air dapat
terserap atau tersimpan dalam tanah karena sebagian akan hilang melalui
evapotranspirasi dan sebagian lagi menjadi aliran permukaan (run off). Kondisi ini
berpeluang untuk terjadinya kekeringan. Khusus pada DAS Tondano, peluang
kekeringan terjadi pada bulan Agustus dan September. Ketika curah hujan kurang dari 5
mm/hr maka diduga tidak ada air yang tersimpan di dalam tanah (Gambar 5). Walaupun
pada saat hujan dapat meningkatkan kandungan air tanah menjadi jenuh dalam waktu
singkat, tetapi air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng sehingga
menimbulkan aliran antara (interflow) maupun aliran dasar (base flow).
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Gambar 4. Neraca Air tahun 2010 – 2014 di DAS Tondano, Sulawesi Utara (tidak ada
data debit dan water storage untuk tahun 2012).

Gambar 5. Hubungan antara curah hujan dengan pengisian air tanah di DAS Tondano,
Sulawesi Utara.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa kejadian hujan yang tertinggi
selama tahun 2010 – 2014 di DAS Tondano terjadi pada bulan Januari 2014 dengan
curah hujan maksimal yaitu 101,5 mm/hari dan intensitas hujan sebesar 35,4 mm/j.
Jumlah air yang tersimpan di dalam tanah yaitu sebanyak 8,04 mm/hari. Jumlah ini
diduga menjadi pemicu terjadinya longsor di DAS Tondano. Hubungan antara curah
hujan dengan pengisian air tanah dapat dijelaskan dengan persamaan y = -0.025x2 +
1.1949x – 5.0212 dengan R2 = 0.84368. Namun demikian, untuk memaksimalkan hasil
estimasi pengisian air tanah ini, maka perlu dilakukan validasi dan menganalisis kondisi
sifat fisika tanah.
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ABSTRAK
Teh merupakan komoditi pertanian yang memiliki peran strategis dalam pembangunan
sebagai penambah devisa negara. Pertumbuhan dan produktivitas teh (Camellia sinensis
(L) O. Kuntze) sangat bergantung pada kesuburan tanah.Penelitian ini bertujuan untuk
memetakan kondisi kesuburan tanah di Gambung. Penelitian ini dilakukan dari bulan
Mei sampai Agustus 2016 di Gambung, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat, menggunakan metode deskriptif, komparatif, dan survai. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kandungan N total dan K dapat ditukar cenderung
rendah, P tersedia dan KB sangat rendah, KTK dan C-organik cenderung tinggi sampai
sangat tinggi, serta pH agak masam hingga masam.
Kata kunci: kesuburan tanah, peta satuan lahan, teh.

ABSTRACT
Tea is an agriculture commodity that has a strategic role in development as an addition
to foreign exchange. Growth and productivity of tea plant (Camellia sinensis (L) O.
Kuntze)is dependent on soil fertility. This research aims to map the condition of soil
fertility in Gambung.This research used descriptive, comparative, and survey methods.
This research was held from May to August 2016 in Gambung, District of Pasir Jambu,
Bandung Regency, West Java. The result showed that total Nitrogen and Potassium
exchangeable is low, Phosphor exchangeable and Base saturation is very low, Cation
exchangeable capacity and Organic carbon is tends to be very high to very high,
Potential hydrogen approximately acid to acid.
Keywords: soil fertility, land mapping unit, tea.

LATAR BELAKANG
Teh merupakan komoditi pertanian yang memiliki peran strategis dalam
pembangunan. Terhadap sektor perekonomian, teh merupakan salah satu produk ekspor
penambah devisa negara. Neraca perdagangan teh Indonesia berada di posisi surplus
selama periode 2000-2014.Surplus terjadi terus menerus selama periode tersebut. Tahun
2000 neraca perdagangan teh sebesar US$ 109,01 ribu dan pada tahun 2014 mencapai
US$ 110,28 ribu. Indonesia merupakan negara produsen teh ke-5 dunia setelah Cina,
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India, Kenya, dan Sri Lanka, yang memiliki kebun teh seluas 121,03 ribu ha dengan
produksi 128.444 ton/tahun(World Bank, 2014; Sekjen Kementan, 2015).
Selain sebagai pengekspor teh, Indonesia juga masih mengimpor teh. Negara asal
impor teh sampai tahun 2014 adalah Vietnam sebesar 5.800 ton atau 43,20% terhadap
volume total impor Indonesia, selanjutnya adalah Iran, Kenya, India, Sri Lanka, dan
Cina dengan masing-masing volume impor sebesar 2.488 ton (18,54%), 2.227 ton
(16,59%), 1.536 ton (11,44%), 449 ton (3,35%), dan 279 ton (2,08%) (Sekjen
Kementan, 2015). Pasokan impor teh yang meningkat akibat dari ekspor teh Indonesia
yang mengalami penurunan serta meningkatnya konsumsi teh dalam negeri.Penurunan
ekspor teh nasional disebabkan oleh menurunnya produksi teh nasional. Produksi teh
nasional tahun 2015 turun 40% dibanding tahun 2014 akibat kemarau panjang (Dirjen
Industri Agro, 2015).
Produksi teh KP PPTK Gambung tahun 2014 dibandingkan dengan produksi
tahun 1998 mengalami penurunan cukup besar yaitu sebesar yaitu 750 kg/ha/tahun.
Produktivitas lahan teh sebagian besar dibawah 2.000 kg teh kering/
ha/tahun.Rendahnya tingkat produktivitas ini merupakan faktor utama yang
mengakibatkan marjin usaha terus menurun.Defisit ini merupakan resultan dari kualitas
sumber daya lahan yang telah menurun dan iklim yang mengalami perubahan sehingga
menekan pertumbuhan tanaman teh.Diperlukan usaha yang cukup keras untuk dapat
mencapai volume produksi teh diatas 60.000 ton per tahun (PPTK Gambung, 2013).
Pertumbuhan dan produktivitas teh (Camellia sinensis (L) O. Kuntze) sangat
bergantung pada kondisi lahan.Guna produktivitas teh yang optimal maka tanaman teh
perlu ditanam pada lahan yang sesuai dengan syarat tumbuh teh.Lahan yang sesuai
untuk produktivitas teh yang tinggi salah satunya adalah tanah yang subur (PPTK
Gambung, 2006).
Penggunaan lahan yang optimal khususnya untuk usaha pertanian tanaman teh
memerlukan informasi karakteristik dan kualitas lahannya, hal tersebut disebabkan
adanya keterbatasan dalam penggunaan lahan sesuai dengan karakteristik dan kualitas
lahannya.Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terlebih dahulu perlu diketahui
kualitas lahan tersebut sehingga kesesuaian lahan dapat terpenuhi. Produktivitas
komoditas pertanian akan rendah apabila suatu komoditas ditanam pada lahan dengan
kondisi biofisik yang tidak sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Perhatian selanjutnya
adalah memberikan input teknologi dan alternatif pengelolaan sehingga produktivitas
terus meningkat (Adiwilaga, 1985; Dent dan Young, 1991; Foth,1981; Mather, 1986).
Evaluasi kesuburan tanah merupakan proses pendiagnosaan masalah-masalah
yang berhubungan dengan unsur hara dalam tanah dan pembuatan anjuran pemupukan
(Dikti, 1991). Salah satu cara yang sering digunakan dalam menilai kesuburan suatu
tanah adalah melalui pendekatan dengan analisis tanah atau uji tanah. Terdapat tujuh
parameter kesuburan tanah yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai status
kesuburan tanah, yaitu N total, kadar P, K total, KTK, KB, C-organik, dan pH tanah
sesuai petunjuk teknis evaluasi kesuburan tanah (PPT, 1995).
Pemetaan kesuburan tanah bermanfaat sebagai bank data yang menyediakan
sejumlah informasi tentang kondisi kesuburan tanah.Hal ini berguna sebagai dasar
rekomendasi penyegaran kondisi kesuburan tanah dan pada resultannya dapat
meningkatkan produktivitas teh.

BAHAN DAN METODA
Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan Pusat Penelitian Teh dan Kina
Gambung, Desa Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.Penelitian ini
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dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus 2016.Metode yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu metode deskriptif.Teknik pengambilan sampel tanah dilakukan
secara stratified yang diterjemahkan sebagai populasi yang dibagi dalam kelompok
homogenitas dalam satuan peta lahan (SPL) hasil overlay peta jenis tanah dan
kemiringan lereng. Teknik analisis menggunakan metode komparatif dan deskriptif
yaitu membandingkan sampel-sampel yang diambil berdasarkan metode survei yang
dilakukan, kemudian menjelaskan dan menggambarkan kondisi di lapangan yang
diamati secara kualitatif.
Berdasarkan hasil overlay peta tematik maka diperoleh 11 satuan peta lahan (SPL)
sebagai satuan pengamatan atau satuan analisis. Titik pengamatan dan pengambilan
contoh tanah ditentukan pada lahan yang dominan dalam satu satuan lahan.
Pengambilan sampel tanah minimal 1 titik pada setiap satuan peta lahan dan titik
pengamatan ini merupakan pewakil bagi kondisi lapangan pada satuan peta lahan
tersebut. Pada satuan lahan yang memiliki luas areal terbesar diambil 3 titik sampel
kemudian dilakukan komposit di lapangan untuk selanjutnya dianalisis di laboratorium.
Pengambilan contoh tanah dilakukan dengan metode boring pada kedalaman 0 - 60 cm.
Hal ini didasarkan pada syarat tanah yang serasi untuk tanaman teh mempunyai
kedalaman lebih dari 40 cm (PPTK Gambung, 2006). Tanah yang terambil pada setiap
pengangkatan mata bor dipisahkan per satuan kedalaman bor tanah. Titik pengamatan
diplot dalam peta kerja dan dicatat dalam bentuk nilai koordinat geografis. Hal ini dapat
meminimalkan distorsi letak ketika pengamatan di lapangan. Posisi titik pengamatan di
lapangan ditetapkan dengan menggunakan Global Position System.

Tabel 1. Kondisi Tekstur, Kemiringan Lereng, dan TBE Lokasi Penelitian
SPL
SPL 1
SPL 2
SPL 3
SPL 4
SPL 5
SPL 6
SPL 7
SPL 8
SPL 9
SPL 10
SPL 11

Tekstur
Lempung berliat
Lempung berliat
Lempung berliat
Lempung berliat
Liat
Liat berdebu
Liat
Liat berdebu
Liat
Liat
Liat

Kemiringan (%)
45
0-3
16-30
31-45
.4-8
.9-15
45
16-30
31-45
.4-8
.9-15

TBE
Sangat ringan
Ringan
Ringan
Sedang
Sedang
Sangat ringan
Sangat berat
Berat
Sangat berat
Ringan
Sedang

Sampel-sampel tanah yang telah diambil kemudian dianalisis,di laboratorium
kesuburan dan kimia tanah Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Analisis
laboratorium untuk menilai kandungan NPK, KTK, KB, C-organik, dan pH tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kandungan NPK Tanah
Hasil analisis kandungan NPK tanah KP Gambung berdasarkan satuan peta lahan
tersaji dalam Tabel 2.Hasil pengukuran kandungan nitrogen tanah pada lokasi penelitian
menunjukkan kandungan N total tanah dari masing - masing satuan lahan tergolong
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sangat rendah sampai sedang, dengan nilai berkisar 0,06 – 0,45 %. Kriteria N sangat
rendah terdapat pada SPL7, sedangkan satuan lahan dengan kriteria N rendah terdapat
pada SPL2, SPL5, SPL8, SPL9, SPL10, dan SPL11. Satuan lahan dengan kriteria
sedang terdapat pada SPL1, SPL3, SPL4, dan SPL6.
Tabel 2. Hasil Analisis dan Kriteria NPK Tanah KP Gambung
Sandi
Sampel
SPL 1
SPL 2
SPL 3
SPL 4
SPL 5
SPL 6
SPL 7
SPL 8
SPL 9
SPL 10
SPL 11

N
(%)
0,45
0,10
0,28
0,45
0,16
0,22
0,06
0,19
0,15
0,13
0,16

Kriteria N
Sedang
Rendah
Sedang
Sedang
Rendah
Sedang
Sangat rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah

P-Tersedia
(ppm P)
14,71
1,41
5,96
10,66
3,41
1,95
3,29
0,17
0,69
0,19
0,95

Kriteria P
Tinggi
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah

K
(cmol.kg-1)
0,13
0,92
0,14
0,24
0,20
0,19
0,79
0,98
0,70
0,10
0,17

Kriteria K
Rendah
Tinggi
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Rendah
Rendah

Nitrogen yang tersedia dalam tanah dalambentuk ion N-NO3 yang dapat diserap
langsung oleh tanaman bersifat larut dalam air dan mudah tercuci oleh air pengairan.
Berdasarkan data curah hujan KP Gambung, rata-rata curah hujan lokasi penelitian
selama kurun waktu 12 tahun (2003-2015) yaitu 2590,8 mm per tahun. Perbandingan
jumlah rata-rata bulan kering dan bulan basah daerah penelitian tergolong curah hujan
tipe B, yaitu basah menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson dengan nilai Q adalah 0,33
atau 33 %. Hal ini mengakibatkan terjadinya pencucian hara tanah yang cukup
tinggi.Kehilangan N juga disebabkan oleh pemanenan.Kecepatan pemanenan teh
dipengaruhi oleh kecepatan pertumbuhan pucuk, dimana pertumbuhan pucuk
dipengaruhi oleh umur pangkas, elevasi, iklim, dan kesehatan tanaman.Makin tua umur
pangkas makin lama pertumbuhan sehingga makin panjang daur petik.Makin tinggi
elevasi makin lambat pertumbuhan, pada musim kemarau pertumbuhan tunas makin
lambat sehingga daur petik makin panjang.Makin sehat tanaman makin cepat
pertumbuhan pucuk, maka makin pendek daur petik.
Kehilangan N juga disebabkan oleh proses nitrifikasi. Proses nitrifikasi (proses
mikrobiologis) salah satunya ditunjang oleh kondisi suhu antara 27 – 32oC. Berdasarkan
data iklim suhu harian KP Gambung berkisar antara 13-25oC, sehingga dapat diasumsi
dengan kondisi suhu demikian menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya
kandungan N di KP Gambung.Mengel dan Kirkby (1978)dalam Rosmawan dan Nasih
(2002), menyatakan tanah dengan pH rendah, kandungan nitrat diserap dengan cepat
dan dalam jumlah yang banyak. Hal ini sejalan dengan kandungan pH lokasi penelitian
yang rendah yang berakibat pada penyerapan nitrogen yang tinggi juga.Guna mengatasi
kekurangan kandungan N dalam tanah dapat dilakukan dengan jalan pemupukan berupa
pemberian urea atauZA dengan dosis optimal 250-350 kg/ha/tahun dengan aplikasi 3-4
kali setahun.
Hasil pengukuran kandungan fosfor tanah pada lokasi penelitian yang diamati,
kandungan P tersedia tanah dari masing - masing satuan lahan tergolong sangat rendah
sampai tinggi dengan nilai berkisar 0,17– 14,71 mg.kg-1. Terdapat empat kriteria P
tersedia tanah daerah penelitian yaitu P tersedia dengan kriteria sangat rendah meliputi
SPL2, SPL5, SPL6, SPL7, SPL8, SPL9, SPL10 dan SPL11; kriteria rendah terdapat
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pada SPL3; selanjutnya kriteria sedang terdapat pada SPL4, dan kriteria tinggi pada
SPL1.
Kandungan P dalam tanah dalam bentuk anion sangat dipengaruhi oleh nilai pH
tanah. Pada lokasi penelitian nilai pH berkisar antara 5,2-6,2 yang tergolong masam dan
agak masam sehingga kandungan HPO42- sangat rendah. Fiksasi P yang kuat oleh tanah
mengakibatkan P yang tersedia untuk tanaman berubah menjadi P tidak tersedia untuk
tanaman.Kandungan P tersedia daerah penelitian merupakan kendala kesuburan tanah
sehingga diperlukan penambahan cadangan fosfor pada satuan lahan dengan kriteria
sedang sampai sangat rendah.Penambahan pupuk P anorganik maupun P organik seperti
kompos, pupuk kandang pupuk hijau sangat diperlukan untuk berbagai satuan lahan
tersebut.
Hasil pengukuran kandungan kalium tanah pada lokasi penelitian yang diamati,
kandungan K dapat ditukar tanah dari masing - masing satuan lahan tergolong rendah
sampai tinggi.K dapat ditukar dengan kriteria rendah terdapat pada SPL1, SPL3, SPL4,
SPL5, SPL6, SPL10, dan SPL11.Sedangkan kriteria tinggi meliputi SPL2, SPL7, SPL8
dan SPL9.
Rendahnya nilai kalium pada tanah penelitian disebabkan nilai KB pada daerah
penelitian sangat rendah.Kejenuhan basa memiliki hubungan dengan kemampuan tanah
untuk menahan K. Makin rendah kejenuhan basa maka larutan tanah cepat melepaskan
K sehingga potensi pencucian makin tinggi.Kejenuhan basa yang rendah akibat
pencucian oleh curah hujan yang tinggi di lokasi penelitian.Pada satuan lahan yang
memiliki kandungan K dapat ditukar tinggi karena terikat dalam mineral primer atau
terfiksasi dalam mineral sekunder dari mineral lempung (clay).Oleh karena itu, tanahtanah bertekstur lempung kaya akan kadar K.Selain itu tanah asal abu volkan seperti
tanah Andisols pada lokasi penelitian juga kaya akan K.Pemberian gipsum, kalsium
nitrat, dapat menjadi kesuburan nitrat. Selain itu juga pengembalian sisa tanaman dan
pupuk kandang dapat menjadi sumber kalium yang cukup tinggi.
KTK, KB, dan pH Tanah
Hasil analisis dan kriteria KTK, KB, dan pH tanah pada setiap satuan lahan tersaji
dalam Tabel 3.Kapasitas tukar kation tanah mencerminkan kemampuan koloid tanah
dalam menjerap dan mempertukarkan kation-kationnya di dalam tanah.
Tabel 3. Hasil Analisis dan Kriteria KTK, KB, dan pH Tanah KP Gambung
Sandi Sampel

KTK

Kriteria KTK
-1

(cmol.kg )

KB

Kriteria KB

pH H2O

(%)

Kriteria
pH H2O

SPL 1

39,24

Tinggi

17,9

Sangat rendah

5,24

Masam

SPL 2

82,17

Sangat tinggi

16,3

Sangat rendah

5,74

Agak masam

SPL 3

36,47

Tinggi

18,3

Sangat rendah

5,18

Masam

SPL 4

40,54

Tinggi

18,2

Sangat rendah

5,52

Masam

SPL 5

51,39

Sangat tinggi

14,9

Sangat rendah

5,28

Masam

SPL 6

70,05

Sangat tinggi

15,0

Sangat rendah

5,75

Agak masam

SPL 7

51,49

Sangat tinggi

10,0

Sangat rendah

5,78

Agak masam

SPL 8

36,79

Tinggi

10,7

Sangat rendah

5,57

Masam

SPL 9

55,80

Sangat tinggi

15,4

Sangat rendah

6,2

Agak masam

SPL 10

40,81

Tinggi

12,1

Sangat rendah

6,16

Agak masam

SPL 11

22,08

Sedang

7,4

Sangat rendah

5,45

Masam

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

555

Hasil pengukuran nilai KTK tanah pada lokasi penelitian menunjukkan, nilai
KTK tanah dari masing- masing satuan lahan tergolong sedang sampai sangat tinggi
dengan nilai berkisar 22,08cmol.kg-1 – 82,17 cmol.kg-1. KTK dengan kriteria sedang
meliputi SPL11, kriteria tinggi meliputi SPL1, SPL3, SPL4, SPL8, dan SPL10,
sedangkan kriteria sangat tinggi meliputi SPL2, SPL5, SPL6, SPL7, dan SPL9.Nilai
KTK tanah berhubungan dengan tekstur tanah.Semakin halus tekstur tanah maka nilai
KTK semakin tinggi.Kapasitas tukar kation merupakan sifat kimia yang sangat erat
hubungannya dengan kesuburan tanah.Tanah dengan KTK tinggi mampu menyerap
unsur hara dan menyediakan unsur hara lebih baik daripada tanah dengan KTK
rendah.Hal ini karena unsur-unsur hara terdapat dalam jerapan koloid maka unsur-unsur
hara tersebut tidak mudah hilang atau tercuci.
Terdapatnya perbedaan nilai KTK pada unit lahan dapat disebabkan karena
perbedaan kandungan bahan organik yang dimiliki masing - masing satuan lahan.
Satuan lahan yang memiliki KTK tinggi tersebut memiliki kadar C-organik tinggi. KTK
tinggi juga dipengaruhi oleh kadar liat, karena tanah yang didominasi oleh fraksi liat
memiliki kapasitas pertukaran ion dan kapasitas memegang air yang tinggi, oleh karena
itu tanah yang didominasi oleh fraksi liat memiliki stabilitas agregat yang tinggi karena
adanya ikatan dalam partikel tanah (Sukisno,dkk. 2011).
Kejenuhan basa adalah perbandingan antara jumlah kation basa yang ditukarkan
dengan kapasitas tukar kation yang dinyatakan dalam persen.Nilai kejenuhan basa pada
tanah penelitian yaitu tergolong sangat rendah.Rendahnya nilai kejenuhan basa pada
lokasi penelitian mencerminkan kandungan basa – basa dalam tanah sedikit.Nilai
kejenuhan basa yang sangat rendah menunjukkan bahwa tanah-tanah tersebut
mengalami pencucian.Kejenuhan basa juga berhubungan erat dengan pH tanah, di mana
tanah-tanah dengan pH rendah umumnya mempunyai kejenuhan basa rendah.
Reaksi tanah atau pH tanah menunjukkan sifat kemasaman atau alkalinitas tanah
yang dinyatakan dengan nilai pH.Hasil analisis pH tanah untuk seluruh satuan lahan
tergolong kategori agak masam sampai masam.pH tanah mempengaruhi ketersediaan
unsur hara dalam tanah.Ketersediaan unsur hara N menurun dengan cepat pada tanah
yang memiliki pH di bawah 6,0. Tanaman teh tergolong tanaman yang toleran pada
tanah memiliki pH rendah, yaitu 4,5-6,0. Oleh sebab itu, tanah di lokasi penelitian yang
memiliki kandungan pH rendah merupakan tanah yang sesuai untuk pertumbuhan
tanaman teh.
C-Organik Tanah
Hasil analisis dan kriteria C-organik tanah pada setiap satuan lahan tersaji dalam
Tabel 4.Kandungan C-organik menunjukkan kandungan bahan organik dalam tanah.
Hasil analisis kadar C-organik tanah pada lokasi penelitian dari masing-masing
satuan lahan tergolong sedang sampai sangat tinggi, dengan nilai berkisar 2,06- 11,88%.
Satuan lahan yang memiliki kriteria sedang yaitu SPL9. Sedangkan C-organik tanah
dengan kriteria tinggi yaitu pada satuan lahan SPL5, SPL7, dan SPL10, sedangkan
satuan lahan yang memiliki kriteria sangat tinggi yaitu SPL1, SPL2, SPL3, SPL4, SPL6,
SPL8, dan SPL11, seperti yang tersaji pada Tabel 4.Kandungan C-organik secara tidak
langsung menunjukkan produksi bahan organik pada tanah penelitian. Bahan organik
tanah merupakan salah satu parameter yang menentukan kesuburan tanah.Nilai Corganik pada tanah penelitian tergolong variatif namun cenderung tinggi bahkan sangat
tinggi, hal ini bersumber dari banyaknya sisa-sisa tumbuhan yang terdapat pada tanah.
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Tabel 4. Hasil Analisis dan Kriteria C-Organik Tanah KP Gambung
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sandi Sampel
SPL 1
SPL 2
SPL 3
SPL 4
SPL 5
SPL 6
SPL 7
SPL 8
SPL 9
SPL 10
SPL 11

C-Organik(%)
9,92
6,00
9,69
11,88
3,73
6,69
3,31
5,35
2,06
4,86
5,16

KriteriaC-Organik
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Tinggi
Sangat tinggi
Tinggi
Sangat tinggi
Sedang
Tinggi
Sangat tinggi

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian untuk seluruh satuan lahan di KP Gambung dapat
disimpulkan bahwa kandungan N total dan K dapat ditukar cenderung rendah, P tersedia
dan KB sangat rendah, KTK dan C-organik cenderung tinggi sampai sangat tinggi,
sertapH agak masam hingga masam.
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ABSTRAK
Ketepatan memilih jenis pupuk dan waktu pemupukan NK mendorong penggunaan
pupuk secara efisien. Penelitian lanjutan bertujuan untuk mengevaluasi jenis dan waktu
pemupukan NK pasca aplikasi biochar pada serapan hara dan hasil tanaman jagung
pada Masa Tanam (MT) II. Penelitian dirancang dalam rancangan acak kelompok
faktorial. Faktor pertama: jenis biochar (sekam padi, tempurung kelapa muda, kayu)
yang telah diberikan pada tanaman jagung MT I. Faktor kedua: jenis dan waktu
pemberian pupuk NK dan N pada minggu ke-3, ke-4, ke-5 setelah tanam. Masingmasing perlakuan diulang 3 kali. Jagung varietas Pertiwi 3 ditanam dalam polibag yang
diletakkan di lapangan dan setiap pot berisi satu tanaman. Semua perlakuan diberi
pupuk dasar NPK. Pupuk yang diberikan, yaitu 135 kg N ha-1, 100 kg P2O5 ha–1, dan
110 kg K2O ha-1. Hasil penelitian menunjukkan residu biochar yang ditambah pupuk N
maupun NK pada minggu ke-3 sampai ke-5 memberikan hasil yang sama, berkisar 6,92
– 8,18 t ha-1. Residu biochar yang ditambah pupuk NK pada minggu ke-3
menghasilkan berat kering total tanaman terbaik, berkisar 5,58 – 5,76 t ha-1. Pemberian
pupuk NK pada minggu ke-5 telah menurunkan serapan K dari 49,47% (minggu ke-3
dan ke-4) menjadi 40,32% (minggu ke-5). Pemupukan N pada minggu ke-3 lebih baik
dalam meningkatkan serapan K. Residu biochar yang diberi pupuk N maupun NK pada
minggu ke-3 menunjukkan serapan K yang sama (50,03 kg ha-1). Residu biochar
tempurung kelapa muda yang ditambah pupuk NK pada minggu ke-3 menunjukkan
serapan N tertinggi (142,13 kg ha-1).
Kata kunci: kalium, nitrogen, residu, serapan.
ABSTRACT
The accuracy of selecting the type of fertilizer and time of fertilization NK encourage
the efficiency of fertilizers. This paper aims to evaluate the type and time of fertilization
NK after the application of biochar on nutrient uptake and yield of maize (planting
season II). The study was designed in a randomized factorial block design. The first
factor is the type of biochar including rice husk, coconut shell, and wood which have
been granted on maize (planting season I). Also, the second factor is the type and timing
of NK and N fertilizer in the 3rd, 4th, 5th week after planting with each treatment
repeated three times. Pertiwi 3 varieties of maize planted in pots placed in the field and
each pot there is one plant. All treatments were given a basic fertilizer NPK (i.e. 135 kg
N ha-1, 100 kg P2O5 ha-1 and 110 kg K2O ha-1). The results showed that biochar residue
plus fertilizer N and NK during week 3 to 5 give similar results, ranging from 6.92 to
8.18 t ha-1. It is interesting that the biochar residue plus NK fertilizers in the 3rd week of
the total dry weight of plants produce the best result, ranging from 5.58 to 5.76 t ha-1.
NK fertilizer application in the 5rd week has reduced K uptake of 49.47% in the 3rd and
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4th week to 40.32% in the 5th week. Furthermore, it can be seen that N fertilization in the
3rd week is improving the absorption K better than any other weeks. The residue of
biochar fertilizer N or NK in week 3 showed similar level of K absorption (50.03 kg ha1
). Meanwhile, the biochar residue from young coconut shell plus fertilizer NK in week
3 showed the highest N uptake (142.13 kg ha-1).
Keywords: potassium, nitrogen, residual, uptake.

LATAR BELAKANG
Nitrogen dan kalium bersifat mobile di dalam tanahsehingga keberadaan hara di
dalam tanah harus dipertahankan agar tetap tersedia dan tidak hilang tercuci. Banyaknya
unsur hara yang hilang akan memperbesar kebutuhan hara bagi tanaman. Kebutuhan
hara N dan K sangat beragamtergantung dari periode pertumbuhan dan perkembangan
tanaman maupun sifat dan ciri tanah. Dosis serta cara pemberian pupuk, jenis pupuk dan
waktu pemupukan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
pemupukan. Jenis pupuk harus disesuaikan dengan unsur hara yang dibutuhkan
tanaman. Tanaman penghasil pati seperti jagung membutuhkan unsur N dan K sehingga
kebutuhan pupuk N dan K mutlak diperlukan bagi tanaman jagung untuk mendukung
pertumbuhan dan hasil tanaman. Kalium dibutuhkan tanaman jagung dalam jumlah
yang banyak kedua setelah nitrogen. Waktu pemupukan harus sesuai dengan masa
kebutuhan hara pada setiap fase/umur tanaman. Ketepatan jenis pupuk dan waktu
pemupukan sangat mendorong penggunaan pupuk yang efisien. Efisiensi pemupukan
tidak hanya memperhatikan aplikasi pupuk maupun tanaman yang dipupuk, tetapi juga
sifat-sifat tanah yang dipupuk. Kondisi sifat fisik tanah secara langsung mampu
mempengaruhi produksi tanaman. Sifat fisik tanah yang baik ditandai dengan tata udara
dan air yang baik sehingga lebih mampu menahan air lebih banyak.
Dalam banyak hal pemupukan kimia mulai dibatasi penggunaannya sementara
itu penggunaan pupuk organik juga menimbulkan beberapa masalah. Menurut Glaser et
al., 2002, perubahan dengan pupuk organik umumnya tidak berlangsung lama karena
dekomposisi yang cepat dari bahan organik tanah. Bahan organik yang ditambahkan
akan mengalami mineralisasi hanya dalam beberapa musim tanam. Untuk alasan ini,
maka bahan organik harus diterapkan setiap tahun untuk mempertahankan produktivitas
tanah. Alternatif lain dengan menggunakan senyawa yang lebih stabil seperti biochar
(Glaser et al., 2002). Oleh karena itu, biochar dapat menjadi solusi potensial bagi
banyak masalah pertanian dan lingkungan.
Pengaruh agronomi dari biochar pada hasil panen dan sifat fisika-kimia tanah
telah dilaporkan dalam banyak studi (Asai et al, 2009). Biochar sebagai kondisioner
tanah yang efektif, karena dapat memperbaiki sifat kimia tanah (Liang et al, 2006),
ketersediaan hara dan penyerapan karbon dalam tanah (Peng et al., 2011), mengurangi
pencucian hara, khususnya N dan K (Widowati et al., 2011; 2012; 2014a). Selain itu,
kapasitas retensi hara yang lebih tinggi dapat meningkatkan efisiensi pupuk anorganik,
yang selanjutnya akan mengurangi kebutuhan pupuk. Biochar berpotensi dapat
mengubah sifat fisik tanah seperti struktur tanah, tekstur lapangan, porositas dan
kepadatan, hal ini sangat mempengaruhi aerasi tanah, daya retensi air, dan aktivitas
mikroba (Atkinson et al., 2010). Biochar dapat meningkatkan habitat bagi
mikroorganisme tanah dan akar tanaman (Atkinson et al. 2010). Sebagai alasan utama
mengapa menggunakan biochar sebagai bahan yang dapat memperbaiki sifat fisik tanah
adalah mampu meningkatkanluas permukaan danmampumemperbaikidaya serap
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biocharyangtinggi(Chan et al. 2007) serta menurunkankepadatantanah dankekuatan
tanah (Steineret al., 2007).
Biochar sebagai amandemen sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan
unsur hara yang sangat penting untuk produksi tanaman. Peng et al., (2011)
melaporkan bahwa biochar sebagai pupuk hanya memberi kontribusi 7% yang jauh
lebih sedikit daripada biochar sebagai kondisioner yang memberikan kontribusi 53%.
Aplikasi biochar dan pengurangan 75% dosis pupuk KCl dapat meningkatkan produksi
jagung sebesar 29%. Natalie et al. (2014) menjelaskan bahwa perlakuan dengan biochar
menunjukkan bahwa nilai dari K tersedia menjadi meningkat dibanding kontrol, dari
29.1 (mg K kg-1) menjadi 192.0 (mg K kg-1). Masalahnya apakah residu biochar
mampu menampilkan pertumbuhan dan hasil yang baik meskipun tanpa diberi pupuk K
dan apakah waktu aplikasi pupuk NK maupun N berpengaruh terhadap pertumbuhan
dan hasil tanaman jagung. Penelitian lanjutan bertujuan untuk mengevaluasi jenis dan
waktu pemupukan NK pasca aplikasi biochar pada serapan hara dan hasil tanaman
jagung MT II.
BAHAN DAN METODA
Penelitian ini lanjutan dari penelitian sebelumnya, sampel tanah Alfisol diambil
dari Desa Jatikerto, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang pada kedalaman 030 cm. Penelitian dilaksanakan di Dusun Bawang, Kelurahan Tunggulwulung, Kota
Malang. Percobaan pada tanah yang sedang mengalami proses degradasi. Karakteristik
tanah sebagai berikut : kandungan C organik 0,39%. pH H2O (pH 1:1) 5,5; N total
0,08%; C/N 4; bahan organik 0,68%; P Bray 1 (6,35 mg kg -1); K (0,43 mg 100 g -1); Na
(0,54 mg 100 g -1); Ca (4,36 mg 100 g -1); Mg (1,85 mg 100 g -1); Jumlah basa (7,18);
KB (51%); KTK (14,00 mg 100 g -1). Berat isi (1,06 g cm-3); berat jenis (2,33 g cm-3);
porositas (54,5%); konduktivitas hidrolik jenuh (2,91 cm jam-1); kemantapan agregat
(1,12 mm); kadar air (pF) 0 (0,55 cm3 cm-3); 2,5 (air tersedia) (43 cm3 cm-3); 4,2 (titik
layu) (0,18 cm3 cm-3). Tekstur lempung berliat (pasir 21%, debu 47%, dan liat 32%).
Biochar diproduksi dengan menggunakan pirolisis dalam drum yang berdiameter 56 cm
dan tinggi 23 cm. Pembakaran dengan menggunakan pemanasan auto thermal dengan
membatasi oksigen yang masuk. Dipanaskan hingga menjadi biochar selama 2-4 jam
(tempurung kelapa) dan 7-9 jam (sekam padi). Biochar kayu diproduksi secara
komersial dengan menggunakan tradisi gundukan. Karakteristik biochar telah
dilaporkan Widowati et al., (2014). Biochar kayu dan tempurung dihaluskan dengan
alat penggilingan dan melewati 2 mm saringan sebelum diaplikasikan.Biochar sebanyak
30 t ha-1diaplikasike dalam tanah sebanyak 20 kg kemudian dicampur secara merata.
Biochar diaplikasi ke dalam tanah pada 21 Pebruari 2015 dan jagung ditanam pada
tanggal 28 Pebruari 2015 dan panen pada tanggal 15 Juni 2015 (MT I). Penanaman
jagung pada penelitian ini tanggal 6 Maret 2016 dan panen tanggal 9 Juli 2016 (MT II).
Penelitian dirancang dalam rancangan acak kelompok faktorial. Faktor pertama
adalah residu jenis biochar (biochar sekam padi, tempurung kelapa muda, kayu). Faktor
kedua adalah jenis dan waktu pemberian pupuk N dan K, yaitu :
1 N3K3 : Diberi pupuk N dan K pada minggu ke-3 setelah tanam
2 N4K4 : Diberi pupuk N dan K pada minggu ke-4 setelah tanam
3 N5K5 : Diberi pupuk N dan K pada minggu ke-5 setelah tanam
4 N3 : Diberi pupuk N pada minggu ke-3 setelah tanam
5 N4 : Diberi pupuk N pada minggu ke-4 setelah tanam
6 N5 : Diberi pupuk N pada minggu ke-5 setelah tanam
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Terdapat 18 kombinasi perlakuan. Masing-masing perlakuan diulang tiga kali dan
setiap satuan percobaan disediakan 5 tanaman sampel, sehingga terdapat 270 unit
percobaan. Biji jagung varietas Pertiwi 3 ditanam 3 biji per pot dan disisakan 1 tanaman
setelah 7 hari. Semua perlakuan diberi pupuk dasar N,P,K. Dosis pupuk sebagai
berikut: (135 kg N ha-1), 100 kg P2O5 ha–1, dan 110 kg K2O ha-1 (kecuali perlakuan yang
tidak menggunakan pupuk K). Tanaman jagung dipelihara secara optimal. Sampel
tanaman yang diambil sebanyak 2 tanaman untuk mengetahui bobot total tanaman, luas
daun, dan kadar hara N dan K, sedangkan untuk panen diambil 3 tanaman sampel di
setiap ulangan. Bobot kering total tanaman diamati pada saat tanaman memasuki fase
vegetatif maksimum (8 mst) dengan memangkas batang jagung di atas tanah kemudian
dikeringkan pada 80°C selama 48 jam sampai berat konstan.Kadar hara dalam jaringan
daun diambil dari daun di bawah tongkol selanjutnya dikeringkan dalam oven dengan
suhu 650C selama 48 jam sampai berat konstan. Serapan hara (N dan K) ditentukan
dengan membuat hasil kali antara kadar hara dalam tanaman dengan bobot kering total
tanaman. Tanaman jagung dipanen saat 16 mst dengan mengukur bobot jagung pipilan
kering. Luas daun tanaman diukur dengan menggunakan alat Leaf Area Meter.
Semua data dianalisis dengan analisis sidik ragam (ANOVA) dan jika ada
perbedaan yang signifikan antar perlakuan dilanjutkan dengan uji DMRT 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Jenis Pupuk dan Waktu Pemupukan AkibatResidu Jenis Biochar
TerhadapBerat Kering Total Tanaman Jagung
Secara umum, berat kering total tanaman bervariasi menurut jenis dari residu
biochar maupun jenis dan waktu pemupukan. Berat kering total tanaman memberi
gambaran tentang kemampuan tanaman dalam memproduksi bahan organik selama
proses fotosintesis. Residu biochar dengan pemberian pupuk NK pada minggu ke-3
mampu menghasilkan berat kering total tanaman yang terbaik dibandingkan perlakuan
lainnya, berkisar 5,58 – 5,76 t ha-1 (Gambar 1, 2, 3).Pemberian pupuk NK pada minggu
ke-4 dan ke-5 akan menurunkan berat kering total tanaman, masing-masing menjadi
4,76 dan 4,37 t ha-1 (sekam); berturut-turut menjadi 5,29 dan 4,41 t ha-1 (tempurung).
Pemberian pupuk N pada minggu ke-4 dan ke-5 menunjukkan berat kering total
tanaman yang rendah (sekam dan kayu) dan pada biochar tempurung pada pemberian
minggu ke-5. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pupuk yang digunakan dan waktu
pemberian pupuk selama fase pertumbuhan tanaman berpengaruh terhadap
pembentukan biomasa tanaman. Demikian pula pasca aplikasi biochar pada tanaman
jagung MT I masih menunjukkan pengaruh yang positif terhadap penyediaan K di
dalam tanah sehingga mampu memenuhi kebutuhan K pada tanaman jagung MT II.
Interaksi perlakuan antara jenis dan waktu pemupukan dengan residu jenis
biochar terhadap luas daun tanaman (Gambar 4). Luas daun merupakan variabel
pertumbuhan vegetatif untuk mengetahui kemampuan fotosintesis. Luas daun tertinggi
diperoleh pada interaksi antara residu biochar kayu yang dipupuk NK pada minggu ke-3
maupun ke-4.Luas daun terendah ditunjukkan pada perlakuan pemupukan pada minggu
ke-5, baik yang dipupuk NK maupun N. Residu biochar kayu yang diberi pupuk NK
pada minggu ke-3 dan ke-4 menghasilkan luas daun yang sama, rata-rata 6114,60 cm2.
Hasil ini sejalan dengan terbentuknyabobot kering total tanaman sebagai hasil
fotosintesis, rata-rata 5,52 t ha-1.
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Gambar 1. Pengaruh Jenis dan Waktu Pemupukan N dan K terhadap Berat Kering Total
Tanaman pada Biochar Sekam

Gambar 2. Pengaruh Jenis dan Waktu Pemupukan N dan K terhadap Berat Kering Total
Tanaman pada Biochar Kayu

Gambar 3. Pengaruh Jenis dan Waktu Pemupukan N dan K terhadap Berat Kering Total
Tanaman pada Biochar Tempurung
Pengaruh positif residu biochar ditunjukkan dari perlakuan yang tidak
menggunakan pupuk K. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan
hasil tanaman jagung dari perlakuan yang menggunakan pupuk NK tidak berbeda
dengan perlakuan yang hanya menggunakan pupuk N. Setelah panen jagung musim
tanam pertama, tanah masih mengandung K yang cukup untuk memenuhi kebutuhan K
pada tanaman jagung musim tanam kedua. Penyediaan K setelah panen tidak terlepas
dari fungsi biochar sebagai retensi hara. Dua hal utama potensi biochar untuk bidang
pertanian adalah afinitasnya yang tinggi terhadap unsur hara dan persistensinya. Biochar
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lebih persisten dalam tanah, sehingga semua manfaat yang berhubungan dengan retensi
hara dan kesuburan tanah dapat berjalan lebih lama dibanding bahan organik lain yang
biasa diberikan (Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, 2009). Biochar dapat
mempertahankan unsur hara melalui beberapa mekanisme termasuk adsorpsi
elektrostatik dan retensi hara yang larut dalam air (Lehmann et al, 2003). Elangovandan
Chandra (2014) melaporkan bahwa penambahan biochar ke tanah liat tidak hanya
meningkatkan hasil kapas tetapi juga meningkatkan nutrisi yang tersedia yaitu,
kandungan N, P dan K di tanah pasca panen.

Gambar 4. Pengaruh Interaksi antara Jenis Biochar dengan Jenis dan Waktu
Pemupukan N dan K pada Luas Daun
Hasil penelitian karakteristik biochar dari delapan sisa tanaman: potensi
penyerapan karbon dan perubahan tanah (Jayne et al., 2014), menyampaikan bahwa
secara umum logam alkali (Ca2+ Mg2+ dan K+) biochar lebih tinggi, ini berhubungan
dengan pH biochar yang lebih tinggi. Korelasi terlihat antara pH biochar, baik dengan
bahan baku dan K biochar. Residu tanaman dengan kisaran pH biochar (pH 6,1 sampai
pH 11,6) menunjukkan biochar yang sedikit basa dan berhubungan dengan kandungan
K dan pH. Zhao et al. (2013) menemukan tingkat pH biochar antara 6,1 dan 10,8
tergantung pada biomassa jenis bahan baku. Hasil penelitian ini menunjukkan pH
biochar antara 7,9 dan 9,4. Jayne et al., (2014) juga melaporkan bahwa pH biochar
meningkat seiring dengan meningkatnya suhu pirolisis karena pengayaan abu.
Konsentrasi P dan K meningkat secara signifikan dengan meningkatnya suhu,
sedangkan pada unsur nitrogen (N) mengalami penurunan. Secara keseluruhan, N
maksimum (13,8 g kg-1 pada 300 °C) dan P (3,4 g kg-1 pada 500 °C), dan K maksimum
(48 g kg-1 pada 500 °C) (Muhammadet al., 2014). Kandungan kation tinggi dalam
biochar menunjukkan komponen kimia yang terkonsentrasi dalam biochar selama
pirolisis residu tanaman (Yaun et al., 2011). Secara umum, meningkatnya suhu pirolisis
meningkatkan konsentrasi nutrisi. Peningkatan suhu pirolisis biasanya menyebabkan
hilangnya zat yang mudah menguap, senyawa volatil dan elemen (misalnya O, H, N, S)
dan dengan demikian nutrisi lain terkonsentrasi di biochar termasuk C, Ca, Mg dan K
(Kinney et al, 2012). Lebih lanjut dikemukakan bahwa bentuk K dalambiochar adalah
larut dalam air, ketersediaan K berkisar 3,5-100% dari total K. Hal yang sama
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disampaikan oleh Widowati et al. (2014b),biochar dapat menggantikan dan mengurangi
pupuk KCl.Selanjutnya dilaporkan bahwa hasil jagung dengan biochar saja (6.24 t ha-1)
meningkat 14% dibanding pupuk KCl saja (5.45 t ha-1). Aplikasi biochar dan
pengurangan 75% dosis pupuk KCl dapat meningkatkan produksi jagung sebesar 29%.
Dampak dari residu biochar pada tanaman jagung musim tanam kedua
merupakan efek positif dari potensi biochar dalam memperbaiki sifat-sifat tanah.
Kapasitas biochar untuk memperbaiki tanah tergantung pada jenis dan tingkat biochar
dan dampaknya dalam skala waktu yang diberikan (Unger et al., 2011). Secara umum,
luas permukaan biochar yang tinggi dianggap sebagai dampak positif yang digunakan
untuk amendemen tanah. Luas permukaan yang tinggi dan porositas diamati untuk
beberapa biochar, misalnya tempurung kelapa, menunjukkan sifat retensi air yang baik
dan potensi habitat bagi mikroba (Atkinson et al.,2010). Menurut Asai et al. (2009),
biochar biasanya memiliki porositas total yang tinggi dan dapat menyimpan air dalam
pori-pori dan dengan demikian mempertahankan keseimbangan air sehingga
mengakibatkan ketersediaan nutrisi yang lebih baik. Aplikasi biochar dapat mengubah
sifat fisik tanah seperti struktur, kapasitas menahan air dan sifat-sifat biologis seperti
komunitas mikroba dengan kehadiran cacing tanah (Biederman dan Harpole, 2013).
Pengaruh Jenis Pupuk dan Waktu Pemupukan Akibat Residu Jenis Biochar Pada
Serapan Kalium dan Nitrogen
Residu biochar pada jagung MT II berpengaruh pada serapan K. Residu biochar
tempurung kelapa muda menunjukkan serapan K tertinggi (49,47kg ha-1), sedangkan
residu biochar sekam dan kayu menunjukkan serapan K yang sama, masing-masing
41,37 kg ha-1 dan 43,84 kg ha-1 (Gambar 5). Jenis dan waktu pemupukan berpengaruh
sangat nyata terhadap serapan K. Serapan K tertinggi dari pemupukan N pada minggu
ke-3, yaitu 48,5 kg ha-1yang menunjukkan hasil sama pada pemupukan NK pada
minggu ke-3 dan ke-4, masing-masing 51,56 kg ha-1 dan 47,37 kg ha-1. Pemberian
pupuk N maupun NK pada minggu ke-5 menunjukkan serapan K terendah, masingmasing 38,02 kg ha-1 dan 40,32 kg ha-1 (Gambar 6).
Residu biochar yang diberi pupuk N maupun NK pada minggu ke-3
menunjukkan serapan K yang sama sebesar 50,03kg ha-1. Namun bila pupuk N
diaplikasi pada minggu ke-4 akan menurunkan serapan K tetapi tidak demikian bila
pupuk NK. Pemberian pupuk NK pada minggu ke-5 akan menurunkan serapan K dari
49,47kg ha-1 (minggu ke-3 dan ke-4) menjadi 40,32 kg ha-1(minggu ke-5). Hal
menunjukkan bahwa waktu pemupukan dapat mempengaruhi serapan K. Hasil yang
sama juga disampaikan Lehmann et al. (2003), aplikasi biochar meningkatkan serapan
K. Serapan K tertinggi dari residu biochar tempurung, yaitu 49,47kg ha-1 sedangkan
residu sekam dan kayu menunjukkan serapan K yang sama, yaitu 42,61kg ha-1. Serapan
K tertinggi sebagai petunjuk efisiensi pemupukan K. Hasil penelitian ini membuktikan
bahwa biochar mampu mengefisiensikan penggunaan pupuk K sehingga berdampak
positif terhadap meningkatnya serapan K dari perlakuan yang hanya menggunakan
pupuk N pada minggu ke-3. Efisiensi penggunaan pupuk yang maksimum akan tercapai
pada kondisi fisik tanah yang paling baik bagi pertumbuhan tanaman. Widowati et al.,
2012 melaporkan bahwa penggunaan biochar dan pupuk KCl dosis 50 kg ha1
menunjukkan efektivitas relatif agronomi tertinggi (137%), efisiensi pemupukan K
tertinggi (18%) dan terbaik secara teknis dan ekonomis ditinjau dari aspek produksi
(7.02 t ha-1).
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Gambar 5. Pengaruh Jenis Biochar terhadap Serapan K

Gambar 6. Pengaruh Jenis dan Waktu Pemupukan N dan K terhadap Serapan K
Serapan K berbeda hasilnya dengan serapan N. Residu biochar tidak
berpengaruh terhadap serapan N, tetapi jenis dan waktu pemupukan berpengaruh
terhadap serapan N. Setiap jenis residu biochar menunjukkan serapan N yang berbeda
(Gambar7, 8, 9). Residu biochar sekam yang ditambah pupuk N pada minggu ke-3 dan
ke-4 menghasilkan serapan N yang sama, rata-rata 132,25 kg ha-1, hasil tersebut masih
lebih tinggi dari perlakuan lainnya (Gambar 7). Residu biochar kayu yang dipupuk N
pada minggu ke-3 maupun dipupuk NK pada minggu ke-3 dan ke-4 menunjukkan
serapan N yang sama, rata-rata sebesar 131,49 kg ha-1, sedangkan perlakuan lainnya
menunjukkan hasil yang sama dengan rata-rata sebesar 115,41% (Gambar 8). Residu
biochar tempurung kelapa muda yang dipupuk NK pada minggu ke-3 menunjukkan
serapan N tertinggi, yaitu 142,13 kg ha-1. Penambahan pupuk N pada minggu ke-3 dan
ke-4 tidak berbeda dengan pemupukan NK pada minggu ke-4 dan ke-5, berkisar 121,28
– 128,39 kg ha-1. Hasil terendah pada perlakuan yang ditambah N pada minggu ke-5
sebesar 101,91 kg ha-1 (Gambar 9).
Perlakuan yang diberikan telah mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan
serapan hara tanaman. Pengaruh perlakuan terhadap pertumbuhan dan serapan hara
berhubungan dengan perubahan sifat-sifat tanah dalam merespon biochar, termasuk
variasi dalam menyediakan hara. Pengaruh biochar pada ketersediaan hara berhubungan
dengan kapasitas tukar kation tanah sebagai faktor utama yang mengatur nutrisi dan
oleh karena itu semua faktor yang mempengaruhi kapasitas tukar kation akan
mempengaruhi unsur hara dalam tanah. Perubahan tanah dengan biochar dosis 2,4 ton
ha-1 terlihat dengan meningkatnya pH tanah dan KTK (Gokila dan Baskar, 2015), yang
konsisten dengan penelitian sebelumnya (Van Zwieten et al., 2010).Reaksi tanah (pH)
mempengaruhi ketersediaan unsur hara dalam tanah. Kisaran pH 6,5-7 paling sesuai
bagi ketersediaan unsur hara dalam tanah. pH tanah sebelum penelitian yaitu 5,5.
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Aplikasi biochar sekam, tempurung kelapa muda, dan kayu yang memiliki pH masingmasing sebesar 7,9; 9,4; dan 9,3 telah menyebabkan kenaikan pH menjadi 5,94-6,42
setelah 60 hari diberi biochar (Widowati et al., 2014a).

Gambar 7. Pengaruh Jenis dan Waktu Pemupukan N dan K terhadap Serapan N pada
Biochar Sekam

Gambar 8. Pengaruh Jenis dan Waktu Pemupukan N dan K terhadap Serapan N pada
Biochar Kayu

Gambar 9. Pengaruh Jenis dan Waktu Pemupukan N dan K terhadap Serapan N pada
Biochar Tempurung
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Mayor et al. (2010) melaporkan serapan hara tanaman jagung yang sangat tinggi
dengan menggunakan amandemen biochar dalam kondisi lapangan. Serapan hara yang
tinggi disebabkan oleh pencucian hara yang berkurang ketika menggunakan biochar.
Aplikasi biochar dapat meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman
dengan mengurangi pencucian hara atau bahkan memasok hara untuk tanaman
(Lehmann et al, 2003 dan Mayor et al., 2010). Widowati et al., 2012 melaporkan
bahwa biochar tanpa KCl menghasilkan pencucian K dan garam larut yang rendah,
kadar K tersedia dan K total tanah tinggi serta serapan K maksimum (33.95 kg ha-1).
Serapan K dari perlakuan biochar tidak berbeda bila biochar dikombinasi dengan pupuk
KCl dosis rendah (1/4 dosis rekomendasi). Biochar yang dikombinasi dengan pupuk
KCl yang semakin bertambah tidak meningkatkan pencucian. Pencucian K dari
perlakuan biochar sampah (61,19 mg l-1) lebih kecil dari perlakuan kompos (81,98 mg l1
)(Widowati et al., 2011). Lebih lanjut disampaikan bahwa efisiensi pemupukan kalium
dapat ditingkatkan dengan mengurangi tingkat kehilangan hara maupun menggunakan
dosis pemupukan yang tepat. Hasil penelitian Widowati et al. (2012) pada tanaman
jagung musim tanam pertama menunjukkan bahwa kalium yang tercuci dari aplikasi
biochar 30 t ha-1 sebesar 39 ppm yang tidak berbeda dengan pemupukan 200 kg KCl ha1
, yaitu 33 ppm.
Pengaruh Jenis Pupuk dan Waktu Pemupukan Dari Residu Jenis Biochar Pada
Hasil Tanaman
Residu biochar yang ditambah pupuk N maupun NK pada minggu ke-3 sampai
ke-5 memberikan hasil jagung pipilan yang sama, berkisar 6,92 – 8,18 t ha-1 (Gambar
10). Hasil penelitian menunjukkan bahwa residu biochar tanpa pemberian pupuk K
telah mampu memenuhi kebutuhan K bagi tanaman jagung musim tanam II. Hal ini
membuktikan bahwa aplikasi biochar memberi manfaat lebih lama untuk menyediakan
hara K bagi pertumbuhan dan hasil tanaman. Residu biochar yang ditambah pupuk NK
akan memberikan pertumbuhan dan hasil yang tidak berbeda dengan penambahan
pupuk N. Kondisi demikian memungkinkan unsur hara K tersedia dalam jumlah
banyak di dalam tanah. Hal ini membuktikan bahwa aplikasi biochar dapat mencukupi
kebutuhan unsur hara K yang diperlukan lebih banyak pada tanaman jagung. Perlakuan
tanpa biochar yang dipupuk NK pada minggu ke-3 sampai ke-5 menunjukkan hasil
jagung pipilan sebesar 4,12 t ha-1 (data tidak dianalisis). Selama pertumbuhan, tanaman
menyerap unsur hara dan air untuk menghasilkan produksi tanaman. Menurut Havlin et
al. (1999), unsur hara dan konsentrasi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman
yang optimal tergantung pada faktor-faktor seperti jenis tanah, konsentrasi hara tanah
awal dan jenis tanaman. Hasil penelitian Widowatiet al., (2012) menunjukkan bahwa
pada jagung MT I, ketersediaan hara dengan biochar meningkat 69 – 89% (K+), 61 –
70% (Ca++), 39 – 53% (N total), 179 – 208% (P), dan 14 – 184% (K total). Dengan
demikian aplikasi biochar akan berdampak positif terhadap ketersediaan hara untuk
musim tanam selanjutnya.
Residu biochar tanpa diberi pupuk K telah menunjukkan pertumbuhan dan hasil
yang sama dengan perlakuan yang ditambah pupuk K yang diaplikasikan pada minggu
ke-3, 4, dan 5. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya, bahwa aplikasi
biochar sekam padi dan tempurung kelapa muda yang menggunakan pupuk dasar NPK
menghasilkan biomassa tanaman yang tidak berbeda dengan perlakuan yang ditambah
pupuk susulan N saja ataupun NK pada tanaman jagung di lahan yang sedang
mengalami degradasi (Widowati et al., 2015). Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi
biochar tidak hanya berfungsi sebagai bahan amandemen tanah tetapi juga dapat
bertindak sebagai pupuk K yang tersedia lebih lama dalam memenuhi kebutuhan K bagi
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tanaman jagung MT I dan MT II. Prakongkep et al. (2013) melaporkan biochar sekam
padi memiliki pH yang sangat alkali (8,5-9,7) dengan kadar abu yang tinggi (36-44%)
dan silikon yang tinggi, natrium, kalium, kalsium dan magnesium, berisi archerite
(KH2PO4), kalsit (CaCO3), chlorocalcite (KCaCl3 ), kalicinite (KHCO3), pyrocoproite
(K2MgO7P2), struvite (KMgPO4.6H2O), silvit (KCl) dan vaterite (CaCO3). Mineralmineral ini cukup larut dalam air dan merupakan sumber nutrisi tanaman saat biochar
diterapkan pada tanah.

Gambar 10. Pengaruh Jenis dan Waktu Pemupukan N dan K terhadap Berat Kering
Jagung Pipilan
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
1. Residu jenis biochar yang dipupuk N ataupun NK pada minggu ke-3 hingga ke-5
memberikan hasil jagung yang sama, berkisar 6,92 – 8,18 t ha-1.
2. Residu jenis biochar yang ditambah pupuk NK pada minggu ke-3 menghasilkan
berat kering total tanaman yang terbaik, berkisar 5,58 – 5,76 t ha-1.
3. Pemberian pupuk NK pada minggu ke-5 dapatmenurunkan serapan K dari 49,47 kg
ha-1 (minggu ke-3 dan ke-4) menjadi 40,32 kg ha-1 (minggu ke-5).
4. Pemupukan N pada minggu ke-3 lebih baik dalam meningkatkan hasil serapan K.
5. Residu jenis biochar yang diberi pupuk N maupun NK pada minggu ke-3
menunjukkan hasil serapan K yang sama (50,03 kg ha-1).
6. Residu jenis biochar tempurung kelapa muda yang dipupuk NK pada minggu ke-3
menunjukkan hasil serapan N tertinggi sebesar (142,13 kg ha-1).
SARAN
Untuk validasi hasil penelitian masih memerlukan penelitian lebih lanjut dalam petakpetak percobaan di lapangan.
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PELARUT FOSFAT ASAL RHIZOSFER TITHONIA DIVERSIFOLIA
SEBAGAI AGENSIA PUPUK HAYATI P DI LAHAN KERING
FORMULATION OF MEDIA CARRIERS FOR PHOSPHATE SOLUBILIZING
BACTERIA FROM THE RHIZOSPHER OF TITHONIA DIVERSIFOLIA AS
BIOLOGICAL FERTILIZER AGENT IN DRYLAND
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ABSTRAK
Bakteri pelarut fosfat (BPF) merupakan kelompok bakteri yang menguntungkan
yang mampu menghidrolisis P-anorganik dan P-organik menjadi P-tersedia bagi
tanaman. Perakaran tanaman Tithonia diversifolia memiliki kerapatan bakteri yang
tinggi dan diantaranya adalah BPF. Penelitian ini mempunyai tujuan (1)
mengkarakterisasi sifat fisiologi isolat BPF toleran kekeringan; (2) Uji antagonis
diantara isolat; dan (3) mengkaji beberapa formulasi media pembawa inokulan BPF.
Metodologi penelitian terdiri atas dua tahap, tahap pertama meliputi kajian morfologi
isolat BPF dan sifat antagonis antar isolat. Tahap kedua mengkaji jenis media pembawa
inokulan BPF dengan 10 kombinasi perlakuan yang tersusun atas 2 jenis media
pembawa (dedak dan tepung singkong) dan 4 jenis BPF yang ditata menurut
Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan tiga kali ulangan. Variabel yang diamati
meliputi : variable utama adalah viabilitas isolate dalam medium pembawa yang
diamati secara periodik dengan masa penyimpanan 2 minggu, 1 bulan,dan 2 bulan.
Variabel pendukung adalah sifat kimia bahan pembawa meliputi : (1) Kandungan
karbohidrat; (2) pH H2O; (3) P total;(4) C organik, (5) N total ; (6) C/P ratio dan C/N
ratio. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) keempat isolat BPF yang diisolasi memiliki
morfologi yang berbeda dan tidak menunjukkan sifat antagonisme antara isolat satu
dengan lainnya; (2) selama masa penyimpanan 60 hari semua isolat BPF mengalami
penurunan populasi dari masa 14 hari ke 60 hari sekitar satu sd. empat siklus log; (3)
viabilitas masing-masing isolat dalam media pembawa dedak relatif lebih tinggi dari
pada media tepung singkong pada akhir masa penyimpanan 60 hari, dengan tingkat
populasi sekitar X.106 sd X.107 dalam media dedak dan sekitar X .104 sd X.105 dalam
media tepung singkong
Kata kunci: Medium Pembawa , Bakteri Pelarut Fosfat, Rhizosfer Tithonia
diversifolia, Pupuk Hayati
ABSTRACT
Phosphate solubilizing bacteria (PSB) is a group of beneficial bacteria that able to
hydrolyse inorganic and organic P to be available for plants. Tithonia diversifolia root
systems have a high density bacterial population and PSB is one of those population.
The objectives of this study were (1) characterization of physiological dry-tolerant PSB
isolates, (2) Testing Antagonistic characters between isolates, (3) studying several
formulation media carriers for PSB. The methods of the study consisted of two phases.
The first phases studied morphological characters of PSB isolates and the antagonistic
characters between isolates. The second phase studied the types of media carriers for
PSB with 10 treatment combinations, which based on 2 types of media carriers (rice
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husk and cassava powder) and four types of PSB. Factorial completely randomized
design with three replicates was implemented. The main measured variable was the
viability of media carrier isolates, which measured periodically every 2 weeks, 1 month
and 2 months during storage period. The supporting variables were the chemical
properties, i.e.: (1) carbohydrate content, (2) pH in H2O, (3) Total P, (4) organic C, (5)
Total N, (6) C/P and C/N ratios. The results showed that: (1) The four PSB isolates
were morphologically different and didn’t show antagonistic character among isolates,
(2) during 60 days storage period, the population of PSB was declining, from 14 to 60
days (about 1 to 4 log cycles), (3) During last 60 days of storage period, the viability of
each media carrier of rice husk was relatively higher compared to its counterpart
(cassava powder), with the population of bacteria was ranged from X.106 to X.107 and
X.104 to X.105, respectively.
Keywords: Media Carriers, Phosphate Solubilizing Bacteria, Tithonia diversifolia
Rhizospher, Biological fertilizers.
LATAR BELAKANG
Bahan pembawa inokulum yang lazim disebut sebagai carrier pada dasarnya
merupakan suatu bahan yang dapat digunakan sebagai tempat hidup inokulum pupuk
hayati sebelum diaplikasikan, sehingga harus dapat mengaktifkan kegiatan mikrobia
agar mampu tumbuh dan berkembang pada saat digunakan. Bahan carrier yang baik
adalah bersifat tidak meracun mikrobia, kemampuan absorpsi tinggi, mudah disterilkan,
dan dihaluskan, mudah menempel pada bahan tanaman (biji misalnya) dan tersedia
secara melimpah. Gambut merupakan bahan carrier yang selama ini dianggap
memenuhi persyaratan tersebut, namun demikian perlu dicari alternatif bahan carrier
yang lain baik sebagai bahan utama atau sebagai bahan substitusi (Burton, 1979).
Kesuksesan dari inokulan mikrobia tergantung dari beberapa faktor, dimana
bahan pembawa (carrier) menjadi faktor terpenting. Carrier biasanya berbentuk padat,
semi padat atau substansi cair,yang dapat mendukung kehidupan bacteria dalam jangka
waktu tertentu. Salah satu sifat terpenting yang diperlukan dari bahan pembawa (carrier)
adalah kemampuannya dalam mempertahankan populasi dari inokulan mikrobia agar
tetap tinggi selama jangka waktu penyimpanan (Karnataka, 2007).
Pembuatan pupuk hayati harus mempertimbangkan substansi bahan atau media
yang dikomposisikan. Media atau bahan pembawa ini harus mengandung komponen
penting yang mendukung daya viabilitas dan pertumbuhan mikroba yang diinokulasi ke
dalamnya. Tanah gambut merupakan bahan pembawa yang telah umum digunakan
sebagai media pembawa pada pembuatan pupuk hayati karena mengandung serasah
organik yang tinggi (Ambak & Melling, 2000). Tetapi, pembuatan bahan pembawa
berbasis gambut memerlukan sejumlah pemrosesan yang signifikan seperti
penambangan, pengeringan, penggilingan, dan netralisasi sebelum digunakan dalam
sistem produksi komersial. Gambut juga memiliki karakteristik yang tidak konsisten
atau beragam, dan hanya terdapat pada kawasan tertentu, sehingga diperlukan bahan
pembawa potensial lain. Beberapa material padat alternatif telah dievaluasi seperti
tanah, vermikulit, perlit, serbuk fosfat alam, serbuk gergaji, kompos serbuk gergaji, batu
bara, kompos bagas, kompos residu tanaman, blotong dan lain-lain. Meskipun bahan
pembawa memiliki komposisi dan tipe formulasi yang beragam, satu karakteristik
penting yang harus dimiliki oleh bahan pembawa yang baik adalah kemampuan untuk
memelihara jumlah sel hidup dalam kondisi fisiologis yang baik dalam kurun waktu
yang lama.
Penggunaan dedak padi dan tepung tapioka sebagai bahan pembawa belum
banyak mendapat perhatian. Sedangkan kandungan karbon, nitrogen dan fosfor kedua
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bahan ini cukup tinggi dan ketersediaannya cukup banyak sepanjang tahun. Penelitian
ini bertujuan untuk memperoleh formula bahan pembawa berbasis dedak padi dan
tepung tapioka untuk viabilitas BPF sebagai pupuk hayati pada lahan kering Lombok.
BAHAN DAN METODE
Kegiatan tahap I: mengkarakterisasi sifat fisiologi isolat BPF toleran
kekeringan yang Terpilih. Karaketristik morfologi dan fisiologi BPF yang dikaji
meliputi :
(a) Karakteristik morfologi dan biokimia BPF
(b) Uji antagonis diantara isolat, dilakukan dengan teknik biakan ganda, dimana 100
µmol dari masing-masing suspensi isolat pengenceran 10-8 dituang dalam cawan
petri, kemudian ditambahkan 10 mL larutan NA cair suhu 50 oC. Biakan isolat
dalam cawan petri diinkubasi selama 2 x 24 jam dalam suhu kamar kemudian
dilakukan pengamatan ada/tidaknya sifat antagonis diantara isolat terpilih. Luas
zona bening yang dihasilkan diukur dan dibandingkan dengan kontrol.
Kegiatan tahap II
Kajian tentang formulasi media pembawa inokulan BPF merupakan penelitian
eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap Faktorial yang terdiri dari 10
perlakuan kombinasi,yaitu BPF 1, BPF2, BPF 3, BPF 4 yang dikembangbiakan dalam
media pembawa (dedak + 0,5% Ca3PO4) dan (tepung tapioka + 0,5% Ca3PO4) yang
masing-masing diulang tiga kali, dengan demikian didapatkan 30 kantong perlakuan
(termasuk kontrol)..
Tata perlakuan percobaan diatur sebagai berikut: 10 mL suspensi bakteri
campuran (konsorsium BPF terpilih) dengan densitas 108 cfu/ml diinokulasikan ke
dalam 50 gr masing-masing media pembawa yang telah disterilisasi. Kadar air media
pembawa ditetapkan 10-20% berat. Sebelum isolat diinokulasikan ke dalam bahan
pembawa, suspensi kultur dicentrifugasi dengan kecepatan 300 rpm selama 15 menit.
Supernatan dibuang, pelet diresuspensi dengan menggunakan aquabidest dengan
volume setara dengan 20% kadar air dalam media pembawa. Pengamatan viabilitas
isolat dilakukan secara periodik dengan waktu pengamatan umur 14 hari, 30 hari dan 60
hari
Variabel yang diamati dalam percobaan ini meliputi:
a Variabel isolat dalam bahan pembawa selama masa penyimpanan. Parameter yang
diamati : viabilitas isolat bakteri yang diamati dengan metode pengenceran
Kerapatan bakteri cfu/ mL sampel =
jumlah koloni
faktor pengenceran
b Variabel bahan pembawa.Parameter yang diukur meliputi: kandungan
karbohidrat, pH; P-total ; N-total , C/P rasio dan C/N rasio.
Tahap Kegiatan Percobaan ini meliputi:
Preparasi Bahan Pembawa Inokulan
Tepung singkong dan dedak padi dikering-anginkan dan kemudian masingmasing diblender kemudian disaring dengan saringan 50 mesh. Masing-masing bahan
pembawa diukur pH dan kadar airnya. Kadar air bahan pembawa ( tepung dan dedak)
diatur memiliki kandungan air sebesar 17-20%. Untuk pengaturan % kandungan air
dalam medium pembawa digunakan akuabidest. Bahan pembawa padatan dengan
kandungan air 17-20% kemudian disterilisasi.
Peremajaan dan Pemeliharaan Isolat
Masing-masing isolat murni bakteri pelarut fosfat ditumbuhkan pada medium
NA dengan metode streaking plate (goresan agar). Selanjutnya isolat yang tumbuh
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sebagian dilakukan penyimpanan ulang pada agar miring (slant agar) sebagai kultur
stok kedua dan sebagaian yang lain sebagai kultur kerja. Kultur stok pertama dan kedua
disimpan kembali pada suhu inkubasi 4o C.
Penyiapan inokulum (pre culture)
Masing-masing isolat murni (kultur kerja) ditumbuhkan dalam media
Pikovskaya cair (5 g Ca3(PO4)2, 10 g glukosa, 0,2 gNaCl, 0,2 g KCl, 0,1 g
MgSO4.7H2O, 0,5 g NH4SO4, 0,5 eksrak ragi, sedikit MnSO4 dan FeSO4 dilarutkan
dalam 1liter H2O, pH = 6,8). Kemudian suspensi isolate dibiakan pada mesin shaker
dengan kecepatan 120 rpm selama 24 jam pada suhu kamar. Setelah tumbuh, biakan
siap untuk diinokulasikan ke medium pembawa yang telah disiapkan sesuai dengan
formulasi yang diujikan. Sebelum diinokulasikan ke medium pembawa, masing-masing
populasi BPF dihitung kerapantannya dengan metode Total Plate Count (TPC).
Kerapatan bakteri per mL dapat ditentukan dengan menghitung viabilitas koloni yang
tumbuh dari masing-masing pengenceran dengan masa inkubasi selama2 x 24 jam pada
suhu 30oC .
Penentuan kerapatan bakteri per mL ditentukan dengan menggunakan rumus :
Kerapatan bakteri cfu/ mL sampel = jumlah koloni
faktor pengencera n
Analisis Statistik
Analisis data dilakukan dengan uji F taraf 5% jika data normal atau uji Kruskal-Wallis
jika data tidak normal. Untuk membandingkan rerata antar kombinasi perlakuan
menggunakan Duncan Multiple Range Test (DMRT).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik morfologi isolat BPF-terpilih
Dari 19 isolat bakteri terpilih, dipilih 4 isolat BPF yang diuji daya tumbuhnya
pada berbagai kondisi cekaman air dalam medium pikovskaya padat dengan Ca3(PO4)2
sebagai sumber P. BPF tersebut terdiri dari empat bakteri pelarut fosfat dengan diameter
zona bening ≥ 1,5. Isolat BPF terpilih yang diuji kemampuan tumbuhnya pada media
spesifik BPF yang dilakukan panambahan osmotikum - PEG 6000 dengan konsentrasi
15% atau setara dengan cekaman air pada pF -0,41 MPa (Mexal et.al. 1975). adalah
BPF 1, BPF 2, BPF 3 dan BPF 4. Karakter morfologi isolat BPF toleran kekeringan
tersebut disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Karakter Morfologi Isolat BPF Terpilih
Sampel Tanah Stasiun 1
Karakter Morfologi
BPF 1
BPF 2
BPF 3
BPF 4
Putih
Putih namun
Putih
kecokelatan
semakin lama
Putih
kecokelatan
Warna
warnanya berubah
kekuningan (Cream)
cokelat muda
Bentuk koloni
Ketebalan Koloni

spirilia
Tampak tebal

Kokus
Tampak
sangat tebal
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basilus
tebal, namun
dibagian
tengah koloni
sangat tipis

Kokus
Tebal
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Zona Bening
Panjang diameter
koloni hari ke-7
Panjang diameter
zona bening hari ke-7
Lendir (BPF) dan
spora (JPF)

besar, tampak besar,
jelas
tampak jelas
0,6 cm
0,6 cm

besar, tampak
Besar
jelas
0,45 cm
0,4 cm

1,15 cm

0,9 cm

0,85 cm

Tampak jelas

sangat
berlendir

berlendir

0,9 cm
Sedikit lendir

Uji Antagonis Diantara Isolat
Uji antagonis diantara isolat terpilih dilakukan dengan cara menumbuhkan dua
pasang isolat BPF (sesuai dengan perlakuan) pada medium pikovskaya padat. Masingmasing isolat pasangan ditumbuhkan dalam satu cawan petri. Bakteri yang bersifat
antagonisme ditandai dengan penghambatan pertumbuhan koloni bakteri antar yang satu
dengan lain dengan membentuk zona antibiosis atau mematikan secara lansung dengan
cara menyelimuti pertumbuhan bakteri yang lain.
Pengujian ini dilakukan untuk mencari kombinasi isolat yang dapat digunakan
untuk membangun konsorsium pupuk hayati P-toleran kekeringan. Kombinasi
dikatakan tidak antagonis bila ketika ditumbuhkan pada media yang sama diperoleh
aktivitas pelarutan P yang tinggi. Apabila ketika pasangan isolat ditumbuhkan pada
media yang sama diperoleh aktivitas pelarutan P yang semakin rendah, kombinasi isolat
tersebut bersifat antagonistik
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa diantara pasangan BPF yang diujikan
tidak bersifat antagonis.
Penumbuhan pasanagan isolat secara bersama-sama
menghasilkan kemampuan yang lebih tinggi dalam membangun zona bening
dibandingkan dengan zona bening yang dibangun oleh masing isolat. Hal ini
menunjukkan bahwa ada sinergisme dari campuran isolat tersebut dalam melarutkan P
dalam medium pikovskaya padat dengan sumber P adalah Ca3(PO4)2.
Karakteristik Bahan Pembawa
Dari hasil analisis karakteristik bahan pembawa (dedak dan tepung tapioka)
yang disajikan pada Tabel 2. dapat dilihat bahwa kandungan pH, C Organik, N Total,
dan P Total untuk dedak adalah berturut-turut 5,98 , 41,34 %, 1,65 %, dan 1,198 %.
Sedangkan kandungan Tepung Tapioka adalah berturut-turut adalah 5,43, 36,07 %,
0,035 %, dan 1,198 %.
Pengujian karakteristik bahan pembawa ini dilakukan untuk mengetahui potensi
bahan sebagai media yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangbiakan
bakteri. Kondisi pH media, kandungan karbon, nitrogen, dan fosfat akan menentukan
tingkat viabilitas bakteri pelarut fosfat. Karbon dibutuhkan sebagai sumber energi yang
secara langsung mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitasnya (Alexander, 1977).
Sedangkan Nitrogen dan fosfor sangat dibutuhkan dalam pembentukan asam amino
sebagai dasar pembentukan protein dalam jaringan tubuh mahluk hidup dan sebagai
energi tingkat tinggi dalam proses metabolisme.
Dari hasil pengujian kedua media
pembawa ini didapatkan bahwa media dedak mempunyai potensi yang lebih besar untuk
pengembangbiakan BPF.
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Tabel 2. Karakteristik Bahan Pembawa
No.
1
2
3
4

Parameter
pH-H2O (1:2,5)
C-Organik
N Total
P Total

Satuan

%
%
%

Bahan Pembawa
Dedak
Tepung Tapioka
5,98
5,43
41,34
36,07
1,65
0,035
1,198
0,025

Viabilitas Isolat BPF Selama Dalam Medium Pembawa
Pengamatan terhadap viabilitas masing-masing inokulan BPF dilakukan secara
periodik selama masa inkubasi dalam media pembawa dedak dan tepung singkong yang
telah disterilisasi. Pengamatan viabilitas BPF dilakukan pada masa penyimpanan hari
ke- 14, ke 30 dan ke 60. Penentuan viabilitas (daya hidup) BPF dilakukan dengan
menghitung jumlah koloni dalam media padat dengan metode pengenceran. Hasil
penetapan populasi masing inokulan BPF dapat dilihat pada Tabel 3.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada perlakuan kontrol selama masa
inkubasi tidak didapatkan bakteri yang tumbuh. Hasil ini mengindikasikan bahwa media
pembawa bebas dari kehidupan bakteri. Pada media pembawa yang diinokulasi dengan
isolat BPF, koloni yang tumbuh merupakan isolat BPF yang diinokulasikan ke dalam
bahan pembawa yang kemudian diuji viabilitasnya. Hasil pengamatan menunjukkan
bahwa terjadi penurunan populasi BPF sekitar satu sd. empat siklus log dari masa
penyimpanan 14 hari ke 60 hari, baik pada media pembawa dedak dan tepung
singkong. Fenomena ini menyiratkan bahwa akan terjadi penurunan populasi
BPFseiring dengan semakin lamanya masa penyimpanan.
Penurunan populasi terjadi akibat terjadinya perubahan pada lingkungan bahan
pembawa. Perubahan jumlah populasi bakteri pada media pembawa dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu nutrisi, suhu, pH, aerasi (ketersediaan oksigen) dan adanya
senyawa toksik yang mungkin terkandung dalam media pembawa. Ketersediaan nutrisi
merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi viabilitas bakteri pada media
pembawa. Pada awal penyimpanan, nutrisi dari medium pembawa tersedia cukup
banyak untuk pertumbuhan bakteri dan selanjutnya akan berkurang seiring dengan
bertambahnya waktu penyimpanan. Penurunan populasi mulai terjadi sejak masa
penyimpanan 30 hari dan terus menurun hingga masa penyimpanan 60 hari. Hasil
serupa dilaporkan oleh Kurniawan (2004) yang menyatakan bahwa populasi FPFdalam
bahan pembawa steril autoklaf mulai mengalami penurunan pada masa penyimpanan 30
hari baik pada suhu penyimpanan 40C maupun 250C.
Data dalam Tabel 3. menunjukkan bahwa pada masa penyimpanan hari ke 60
populasi masing-masing BPF pada masing-masing medium pembawa lebih besar dari
x.106. Menurut Rao (1982), jumlah minimum inokulan yang harus terkandung dalam
media pembawa pada 15 hari sebelum aplikasi ke lapangan adalah 107 sel/gram.
Sementara dalam Permen Pertanian no 28 tahun 2009 disebutkan bahwa syarat teknis
minimal pupuk hayati tunggal adalah kepadatan populasi bakteri atau fungi dalam
pembawa bentuk granul masing-masing sebesar x.106 cfu/g dan x.105cfu/g. Dengan
demikian dapat diungkapkan bahwa kedua medium pembawa tersebut dapat digunakan
sebagai bahan pembawa pupuk hayati yang efektif untuk isolat BPF selama 60 hari.
Selain itu dapat ditunjukkan bahwa perbedaan karakteristik media berpengaruh terhadap
pertumbuhan BPF yang diinokulasikan. Pada masa penyimpanan hari ke 60, populasi
masing-masing isolat BPF yang diinokulasikan pada medium dedak relatif lebih tinggi
dari pada yang tumbuh di medium tepung singkong. Hal ini tentunya terkait dengan
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karakteristik bahan dedak yang memiliki kandungan C-organik, kandungan N-total dan
P-total yang lebih tinggi dibanding medium tepung singkong. Keberadaan senyawa
organik seperti karbon, nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur lain yang dapat
dimanfaatkan sebagai sumber nutrient, sangat penting untuk kelangsungan hidup BPF
dalam media tersebut. Karbon berperan penting dalam viabilitas bakteri karena
merupakan tulang punggung (backbone) berbagai molekul organik yang mana ikut serta
dalam anabolisme struktur dan komponen sel. Unsur N berperan dalam pembentukan
asam nukleat dan protein yang sangat vital bagi proses sintesis DNA dan RNA serta
pembentukan enzim (peran regulasi sel atau mengkatalis jalannya berbagai reaksi
fiologis dan kimiawi dalam sel).
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Tabel 3. Perlakuan dan pengamatan Viabilitas BPF selama penyimpanan dalam bahan pembawa
Jumlah Koloni
Bahan
No.
Nama
masa penyimpanan (hari)
Pembawa
14
30
𝟑
D1K1U1
0 x 𝟏𝟎
D2K2U1
0 x 𝟏𝟎𝟑
Dedak
D1K1U2
0 x 𝟏𝟎𝟑
D2K2U2
0 x 𝟏𝟎𝟑
0 x 𝟏𝟎𝟑
0 x 𝟏𝟎𝟑
D1K1U3
D2K2U3
1
Kontrol
3
0 x 10
0 x 103
T1K1U1
T2K2U1
0 x 103
0 x 103
Tepung
T1K1U2
T2K2U2
0 x 103
0 x 103
T1K1U3
T2K2U3
D1A1U1
D2A2U1
0.33 x 𝟏𝟎𝟏𝟎
11.67 x 𝟏𝟎𝟕
Dedak
D1A1U2
D2A2U2
18 x 𝟏𝟎𝟏𝟎
12 x 𝟏𝟎𝟕
D1A1U3
D2A2U3
5.33 x 𝟏𝟎𝟏𝟎
63.67 x 𝟏𝟎𝟕
2 Bakteri A
10
0.67 x 10
T1A1U1
T2A2U1
2 x 106
Tepung
0 x 1010
T1A1U2
T2A2U2
1.33 x 106
1.66 x 1010
T1A1U3
T2A2U3
5.67 x 106
D1B1U1
32.33 x 𝟏𝟎𝟖
D2B2U1
131 x 𝟏𝟎𝟕
𝟖
Dedak
D1B1U2
2.67 x 𝟏𝟎
D2B2U2
179.67 x 𝟏𝟎𝟕
6.67 x 𝟏𝟎𝟖
D1B1U3
D2B2U3
168 x 𝟏𝟎𝟕
3 Bakteri B
0 x 108
T1B1U1
T2B2U1
179 x 105
0 x 108
Tepung
T1B1U2
T2B2U2
69.33 x 105
0 x 108
T1B1U3
T2B2U3
114 x 105
D1C1U1
D2C2U1
37.33 x 𝟏𝟎𝟗
123 x 𝟏𝟎𝟖
𝟗
Dedak
D1C1U2
D2C2U2
34.67 x 𝟏𝟎
125.33 x 𝟏𝟎𝟖
29.33 x 𝟏𝟎𝟗
D1C1U3
D2C2U3
99 x 𝟏𝟎𝟖
4 Bakteri C
34.33 x 107
T1C1U1
T2C2U1
92.67 x 107
25.67 x 107
Tepung
T1C1U2
T2C2U2
91 x 107
7
36.33 x 10
T1C1U3
T2C2U3
63 x 107
𝟔
5 Bakteri E
Dedak
D1E1U1
451.67 x 𝟏𝟎
D2E2U1
0.67 x 𝟏𝟎𝟔
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D3K3U1
D3K3U2
D3K3U3
T3K3U1
T3K3U2
T3K3U3
D3A3U1
D3A3U2
D3A3U3
T3A3U1
T3A3U2
T3A3U3
D3B3U1
D3B3U2
D3B3U3
T3B3U1
T3B3U2
T3B3U3
D3C3U1
D3C3U2
D3C3U3
T3C3U1
T3C3U2
T3C3U3
D3E3U1

0 x 𝟏𝟎𝟑
0 x 𝟏𝟎𝟑
0 x 𝟏𝟎𝟑
0 x 103
0 x 103
0 x 103
0.33 x 𝟏𝟎𝟔
61.33 x 𝟏𝟎𝟔
139.67 x 𝟏𝟎𝟔
28 x 104
1 x 104
15.67 x 104
22.33 x 𝟏𝟎𝟕
16.33 x 𝟏𝟎𝟕
5.67 x 𝟏𝟎𝟕
10.67 x 105
2.67 x 105
5 x 105
26.33 x 𝟏𝟎𝟕
40.33 x 𝟏𝟎𝟕
17.67 x 𝟏𝟎𝟕
4.67 x 106
31.67 x 106
10.33 x 106
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Tepung

D1E1U2
D1E1U3
T1E1U1
T1E1U2
T1E1U3

253.67 x 𝟏𝟎𝟔
200 x 𝟏𝟎𝟔
177 x 105
231.67 x 105
256 x 105
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D2E2U2
D2E2U3
T2E2U1
T2E2U2
T2E2U3

1 x 𝟏𝟎𝟔
1 x 𝟏𝟎𝟔
2.33 x 105
0.33 x 105
20 x 105

D3E3U2
D3E3U3
T3E3U1
T3E3U2
T3E3U3

580

KESIMPULAN
1. Keempat isolat BPF yang diisolasi memiliki morfologi yang berbeda antara isolat satu
dengan lainnya. Diantara isolat yang diisolasi tidak menunjukkan sifat antagonisme
antara satu isolat dengan lainnya ketika ditumbuhkan secara bersama dalam satu
media pikovskaya padat.
2. Selama masa penyimpanan selama 60 hari semua isolat BPF pada masing-masing
media pembawa mengalami penurunan populasi dari masa 14 hari ke 60 hari sekitar
satu sd. empat siklus log.
3. Viabilitas masing-masing isolat dalam media pembawa dedak relatif lebih tinggi dari
pada media tepung singkong pada akhir masa penyimpanan 60 hari, dengan tingkat
populasi sekitar X.106 sd X.107 dalam media dedak dan sekitar X .104 sd X.105 dalam
media tepung singkong
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KONTRIBUSI USAHA BUDIDAYA TERNAK KAMBING TERHADAP
PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI KOPI
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SANDA KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI)
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ABSTRAK
Usaha budidaya ternak kambing telah dilakukan oleh petani dengan mengintegrasikan
dengan tanaman kopi. Pola integrasi ini akan dapat menekan input sehingga usahatani
menjadi lebih efisien serta meningkatkan pendapatan petani. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui seberapa besar kontribusi usaha budidaya ternak kambing terhadap
pendapatan rumah tangga petani kopi selama periode satu tahun. Penelitian dilakukan
pada tahun 2015, dengan pemilihan lokasi secara purposive yakni di Desa Sanda
Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. Responden penelitian yang diambil adalah
seluruh anggota Kelompok Tani Ternak Walung Amerthayang berjumlah 25 orang
dengan menggunakan metode sensus. Data karakteristik responden, komoditas dominan
dan skala usahatani dianalisis secara deskriptif.Untuk mengetahui tingkat pendapatan
dilakukan melalui analisis ekonomi parsial dan R/C ratio.Hasil penelitian menunjukkan
bahwa usaha budidaya ternak kambing memiliki pendapatan bersih sebesar Rp.
3.823.000dengan nilai R/C ratio sebesar 2,65.Dari pendapatan tersebut memberikan kontribusi
sebesar 8,44% dari total pendapatan rumah tangga petani kopi. Dapat disimpulkan bahwa

usaha budidaya ternak kambing memberikan kontribusi yang kecil terhadap pendapatan
rumah tangga petani, tetapi masih layak untuk diusahakan.
Kata kunci : kambing, kopi, pendapatan
ABSTRACT
Goat livestock farming has been done by farmers by integrating with coffee plants. The
pattern of this integration will be decresing the input, farms efficiency and increase
farmers' income. The research was conducted to determine the contribution of goat
livestock farming on household income of coffee farmers over a period of one year. The
study was conducted in 2015, with the site selection purposive in Sanda village Pupuan
districts Tabanan regency. The respondents were all members of Walung Amertha
Livestock Farmers Group totaling 25 people by used census method. Data respondent
characteristics, the dominant commodity and scale of farming analyzed descriptively.
To determine the level of income made through partial economic analysis and R / C
ratio. The results showed that goat livestock farming had net income of Rp. 3,823,000
with a value of R / C ratio of 2.65. These income was 8.44% of the total household
income of coffee farmers. This study suggests that goats livestock farming was a small
contribution to household income farmers, but still feasible.
Keywords: goat, coffee, income
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LATAR BELAKANG
Permintaan daging kambing di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Di
sisi lain populasi ternak kambing mengalami penurunan sebesar 8,78% per tahun yakni
dari 75.046 ekor pada tahun 2011 menjadi sekitar 68.457 ekor pada tahun 2014. Untuk
memenuhi kebutuhan tersebut setiap tahun provisi Bali rata-rata memasukkan sebanyak
32.337 ekor kambing (Anon, 2015). Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha budidaya
ternak kambing memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan.
Usaha budidaya ternak kambing sangat berpotensi untuk dikembangkan pada
areal tanaman kopi.Dalam melaksanakan usaha tersebut sebagian petani telah
menerapkan sistem integrasi antara tanaman kopi dengan ternak kambing. Dalam pola
integrasi ini ternak kambing akan memperoleh hijauan pakan ternak dari pangkasan
tanaman penaung kopi, gulma dan limbah kulit kopi. Sebaliknya tanaman kopi akan
memperoleh pupuk organik yang berasal dari kotoran dan urin kambing. Melalui sistem
ini akan dapat menekan input yang dikeluarkan sehingga akan lebih menguntungkan.
Suharyanto et al. (2006)mendapatkan bahwa integrasi usahatani kopi dengan kambing
di desa Bongancina, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng mampu meningkatkan pendapatan
petani hingga lebih dari 100%.
Dalam upaya meningkatkan pendapatan rumah tangganya, para petani kopi
menjalankan beberapa usaha dan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar usahatani.
Salah satu usaha sampingan yang dijalankan oleh petani di perkebunan kopi adalah
budidaya ternak kambing. Usaha ini masih dilakukan secara tradisional dengan jumlah
pemeliharaan berkisar 3-10 ekor (Paat et al., 1992; Setiadi et al., 1999). Hal ini
menyebabkan kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga petani menjadi cukup
rendah. Hartono (1991) menyatakan bahwa kontribusi pendapatan usaha kambing
terhadap usaha tani sawah dapat memberikan pendapatan tertinggi yaitu 48% dibanding
usaha tani lainnya.
Adanya ternak kambing dirasakan oleh petani cukup memberikan kontribusi
terhadap pendapatan dan membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah
tangganya.Kontribusi usaha budidaya ternak kambing terhadap pendapatan petani
beragam, yang sangat tergantung pada motivasi usaha (manajemen pemeliharaan),
tingkat ketersediaaan tenaga kerja keluarga dan skala pemeliharaan di tingkat peternak
(Priyanto et al., 2001). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk
mengetahui kontibusi usaha budidaya ternak kambing terhadap pendapatan rumah
tangga petani kopi.
BAHAN DAN METODA
Lokasi dan responden penelitian
Penelitian dilaksanakan di desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan.
Penentuan lokasi dilaksanakan secara purposiveyaitu suatu metode penentuan daerah
penelitian dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Hadi, 1988). Dipilihnya desa
Sanda karena sebagian besar wilayahnya merupakan lahan perkebunan kopi. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kelompok Tani Ternak Walung Amertha,
Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Responden penelitian yang
diambil adalah seluruh anggota kelompok yang berjumlah 25 orang dengan
menggunakan metode sensus.
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Pengumpulan data
Data primer meliputi karakteristik responden (umur dan tingkat pendidikan
formal), komoditas dominan dan skala usahatani, analisis pendapatan usaha budidaya
ternak kambing dan pendapatan rumah tangga petani. Metode pengumpulan data adalah
metode survai yaitu dengan cara mendatangi serta mewawancarai responden dengan
menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (Singarimbun dan
Effendi, 1989). Setelah wawancara selesai dilakukan, dilanjutkan dengan observasi,
yakni mengamati kondisi peternak secara langsung maupun keluarga peternak. Hal ini
bertujuan selain untuk mengetahui kondisi dari objek penelitian, juga untuk
memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai semua kegiatan yang dilakukan oleh
peternak. Data sekunder meliputi gambaran umum daerah penelitian, buku profil
kelompok,dikumpulkan dari Kantor Kepala Desadengan metode dokumentasi.
Analisis data
Data yang terkumpul kemudian ditabulasi dan dianalisis secara deskritif.
Sedangkan untuk analisis pendapatan dari usaha budidaya ternak kambing dihitung
menggunakan analisis parsial dan nisbah R/C ratio (Gittinger, 1986).Analisis
pendapatan usaha digunakan untuk menggambarkan faktor keuntungan usaha saat ini.
Pangandaheng (2012), menyatakan pendapatan merupakan penerimaan yang dikurangi
dengan biaya–biaya yang dikeluarkan. Pendapatan dapat didefinisikan sebagai selisih
antara penerimaan total dengan biaya total, atau dapat dirumuskan sebagai berikut:
Π = TR – TC
keterangan:
Π = Keuntungan (benefit)
TR = Penerimaan total (total revenue)
TC = Biaya total (total cost)
Untuk mengetahui berapa besar penerimaan yang akan diperoleh dari setiap
rupiah yang dikeluarkan oleh petani ternak dalam kegiatan usaha pemeliharaan ternak
kambing dapat dilihat dari rasio penerimaan terhadap biaya. Perhitungan dilakukan
dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
R/C rasio = TR
TC
keterangan:
R/C = Imbangan penerimaan dan biaya
TR = Penerimaan total (total revenue)
TC = Biaya total (total cost)
R/C rasio > 1, maka layak untuk diusahakan
R/C rasio ≤ 1, maka tidak layak untuk diusahakan
Untuk Mengetahui kontribusi pendapatan dari usaha budidaya ternak
kambingterhadap pendapatan total rumahtangga petani dihitung secara matematis yang
diformulasikan sebagai berikut:
Konti (%) =

Pdi
x 100 %
TPd

Keterangan :
Konti = Kontribusi pendapatan dari usahatani i
Pdi
= Pendapatan dari usahatani ke-i
TPd = Total pendapatan keluarga
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi umum lokasi penelitian
Desa Sanda memiliki luas wilayah 878,49 ha dengan topografi dataran tinggi.
Memiliki ketinggian 725 m diatas permukaan air laut, suhu rata-rata 230C dengan curah
hujan 1.050 mm/tahun. Desa Sanda terdiri atas 3 banjar dinas yakni banjar dinas Paka,
Sanda dan Sekar Sandat. Batas wilayah Desa Sanda sebelah utara berbatasan dengan
Desa Batungsel, timur dengan hutan negara, selatan dengan Desa Belimbing dan Desa
Karyasari dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Padangan dan Desa Jelijih
Punggang. Dari total luas Desa Sanda, 107 ha merupakan sawah, 680,39 ha merupakan
lahan pekebunan, 3 ha hutan, pemukiman 8,7 ha dan lainnya seluas 79,4 ha. Jarak dari
ibukota provinsi sejauh 57 km dan dari ibukota kabupaten sejauh 37 km. Jumlah
penduduk sebanyak 1.521 jiwa atau 169 jiwa/km2 dengan sebagian besar 871 orang
(57,26%) bekerja di bidang pertanian. Populasi ternak di Desa Sanda yakni sapi 287
ekor, kambing 283 ekor, babi 332 ekor dan ayam 17.020 ekor.
Karakteristik responden
Untuk mengetahui data dasar petani kooperator dilakukan survei terhadap seluruh
anggota kelompok ternak “Walung Amertha”. Rataan umur responden adalah 42,83
tahun dengan kisaran antara 30-61 tahun. Kebanyakan umur responden berada pada
kisaran 30-40 tahun. Dengan demikian, sebagian besar responden berada dalam umur
produktif menurut kriteria Kusumawidho (1984).
Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Umur
Umur
Jumlah
Presentase
30-40
11
45.83
41-50
7
29.17
51-60
5
20.83
> 60
1
4.167
Wiriaatmaja (1986), menyatakan bahwa golongan umur penerap dini suatu
teknologi biasanya berumur diantara 25 sampai 40 tahun. Biasanya pada umur ini
peternak lebih terbuka terhadap hal-hal yang baru. Selain itu, dijelaskan pula difusi
inovasi yang paling tinggi adalah pada petani yang berumur setengah tua (Soekartawi,
1988).
Tingkat pendidikan formal responden paling banyak adalah tamatan SMU
sebanyak 14 orang (58,33%) disusul tamatan SD 6 orang (25%), SMP 2 orang (8,33%)
dan masing-masing satu orang tamatan diploma dan sarjana (Tabel 2). Untuk pekerjaan
pokok responden 52% adalah petani sisanya adalah pegawai swasta 7 orang, PNS 2
orang, wiraswasta 2 orang dan pensiunan 1 orang.
Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal
Pendidikan
Jumlah
Persentase
SD
6
25
SMP
2
8.33
SMU
14
58.33
Diploma
1
4.17
Sarjana
1
4.17
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Tingkat pendidikan mempengaruhi seseorang dalam kemampuan berpikir
memahami arti pentingnya usahatani dengan tetap memperhatikan konservasi tanah
dengan baik dan mencari solusi/ pemecahan setiap permasalahan (Adhawati,
1997).Mosher (1967) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal
yang dialami oleh seseorang, maka tingkat pengetahuan dan keterampilannya makin
tinggi serta sikapnya lebih terbuka terhadap teknologi baru.
Komoditas dominan dan skala usahatani
Rata-rata peguasaan lahan adalah sebesar 1,38 ha/petani. Dari luas lahan yang
diusahakan petani sebagian besar (70,13%) merupakan lahan perkebunan dengan ratarata penguasaan lahan seluas 96,79 are/petani. Dalam satu lahan perkebunan komoditas
yang dominan ditanam adalah kopi, pisang, papaya, kakao dan kelapa. Untuk
penguasaan lahan sawah rata-rata seluas 23,36 are/petani, hanya bisa ditanami padi
sekali dalam setahun.
Jenis ternak yang dipelihara adalah kambing, sapi, babi dan ayam buras.
Diantara ternak besar tersebut, kambing merupakan ternak yang paling banyak
diusahakan yakni sebanyak 177 ekor (Tabel 3). Responden lebih banyak
membudidayakan ternak kambing karena dirasa lebih mudah dalam memeliharanya.
Kondisi geografis dan iklim sangat mendukung budidaya ternak kambing di wilayah ini
dibandingkan ternak besar lainnya. Selain itu, ketersedian pakan hijauan kambing
berupa daun-daunan dapat diperoleh dari lahan perkebunan kopi.
Tabel 3. Jumlah Ternak yang Dibudidayakan Responden
Jantan
Betina
Total
Jenis ternak
anak muda dewasa Anak Muda
Dewasa
Kambing
16
14
72
5
16
54
177
Sapi
0
0
12
0
0
2
14
Babi
6
4
56
2
0
0
68
ayam buras
32
56
56
60
56
49
309
Berdasarkan atas luas areal yang diusahakan dan jumlah ternak yang
dibudidayakan maka usaha yang dilakukan responden termasuk dalam skala usaha
kecil. Hal ini juga ditunjukkan dengan masih kurang ekonomisnya unit produksi yang
diusahakan akibat dari keterbatasan modal yang dimiliki. Usahatani skala kecil juga
ditunjukkan dengan pengunaan tenaga kerja dari dalam keluarga dan tujuan usaha hanya
untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Analisis pendapatan usaha budidaya ternak kambing
Dari hasil perhitungan ekonomi diperoleh keuntungan bersih dari usaha budidaya ternak
kambing sebesar3,823,000dengan R/C ratio sebesar 2,65. Dari hasil yang diperoleh
tersebut, maka usaha budidaya ternak kambing tergolong kategori layak untuk
diusahakan karena memiliki nilai R/C ratio lebih dari 1. Rata-rata pendapatan usaha
budidaya ternak kambing selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.
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Tabel 4. Rata-rata Pendapatan Usahatani Budidaya Ternak Kambing (Orang/Tahun)
No
A
1
2
3
4
B
1
2

Uraian
INPUT
Penyusutan kandang
Pakan hijauan = 1.913 kg @ Rp 250
Tenaga kerja 0,125 HOK x 365 hari x @ Rp 40.000
Obat obatan & vitamin
Total Input
OUTPUT
Penjualan anak lepas sapih = 0,88 ekor x @ Rp.
500.000
Penjualan jantan dewasa = 4,56 ekor x Rp. 1.250.000
Total output
Keuntungan
R/C ratio

Jumlah (Rp)
420,000
478.250
1.825.000
13.750
2.317.000

440.000
5.700.000
6.140.000
3.823.000
2,65

Dalam menjalankan usaha budidaya kambing para peternak rata-rata hanya
memelihara 7 ekor kambing. Kandang ditempatkan pada areal kebun kopi dan dibuat
dari bahan kayu dan bambu dengan beratapkan seng. Untuk memelihara 7 ekor kambing
tersebut petani hanya menggunakan tenaga kerja dalam keluarga yakni biasanya dibantu
oleh istri dan anaknya. Hal ini didukung hasil penelitian Soedjana (1993) yang
menyatakan bahwa pemeliharaan ternak kecil merupakan usaha keluarga
dengananggota keluarga tani saling menggantikan dalam pemeliharaan ternak.Dalam
menyediakan pakan petani mencari hijauan pakan ternak di areal perkebunan pada sore
hari saja yang hanya memerlukan waktu rata-rata 1 jam/hari.
Selama tahun 2015 para petani tidak ada menambah volume pemeliharaan
kambing dan hanya memelihara kambing yang dimiliki saja. Untuk penerimaan dari
ternak kambing diperoleh dari penjualan anak lepas sapih dan ternak jantan dewasa.
Anak lepas sapih biasanya dijual diantara kelompok saja dan untuk ternak jantan
dewasa dijual pada saat menjelang hari raya Idul Adha. Jumlah ternak yang dijual
keseluruhan dalam tahun 2015 yakni sebanyak 22 ekor anak lepas sapih dan 114 ekor
jantan dewasa yang telah berumur lebih dari 1 tahun. Harga jual untuk anak lepas sapih
adalah Rp 500.000/ekor sedangkan untuk pejantan dewasa rata-rata Rp. 1.250.000.
Kontribusi usaha budidaya ternak kambing terhadap pedapatan rumah tangga
petani
Pendapatan petani secara umum diperoleh dari usahatani yakni pertanian,
perkebunan dan peternakan serta dari luar usahatani. Pendapatan dari luar usahatani
berasal dari pekerjaan sebagai PNS, karyawan swasta, buruh tani, usaha rumah tangga,
dan sebagainya. Rincian pendapatan rumah tangga petani dapat dilihat pada tabel 5.
Rata-rata pendapatan rumah tangga petani adalah sebesar Rp. 45.309.292/tahun.
Dari total pendapatan rumah tangga petani tersebut, 53% berasal dari usaha pertanian
dan 47% berasal dari luar usaha pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa hampir sebagian
dari pendapatan petani berasal dari sektor pertanian. Terbatasnya lahan dan modal yang
dimiliki dalam usaha pertanian serta semakin tingginya kebutuhan rumah tangga
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mendorong petani untuk meningkatkan pendapatannya dari sektor lain yang lebih
menjanjikan.
Tabel 5. Pendapatan Rumah Tangga Petani Responden/Tahun
Sumber pendapatan
Jumlah (Rp)
Tanaman semusim (padi)
Tanaman Perkebunan
Kopi
Kakao
Kelapa
Tanaman Hortikultura
Pisang
Papaya
Ternak
Kambing
Sapi
Babi
ayam buras
Luar usahatani
Total Pendapatan

1,210,425
13,080,946
12,492,869
232,308
355,769
1,536,577
650,423
886,154
8,185,190
3,823,000
1,788,333
2,470,758
103,100
21,296,154
45,309,292

Usaha perkebunan memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan rumah
tangga petani yang berasal dari usaha pertanian yakni sebesar 54,47%. Untuk usaha
peternakan memberikan kontribusi sebesar 34,09% disusul dari tanaman hortikultura
6,4% dan tanaman padi hanya 5,04%. Pendapatan dari usahatani masih memiliki
peluang untuk ditingkatkan melalui introduksi inovasi teknologi budidaya yang lebih
intensif seperti dalam hal penggunaan varietas atau bibit unggul dan pemupukan.
Untuk kontribusi dari bidang peternakan, ternak kambing memberikan
kontribusi paling tinggi. Usaha budidaya ternak kambing memberikan kontribusi
sebesar 8,44% dari total pendapatan rumah tangga petani kopi.Kontribusi usaha ini
masih lebih rendah dibandingkan hasil penelitian Priyanto et al. (2001) yang
mendapatkan kontribusi usaha budidaya ternak kambing sebesar 13,14-19,31% dari
total pendapatan petani. Kontribusi pendapatan dari ternak kambing masih bisa
ditingkatkan mengingat populasi kambing yang dipelihara masih kurang maksimal.
Rata-rata kepemilikan lahan perkebunan seluas 1,16 ha dengan jumlah pemliharaan
ternak kambing sebanyak 7 ekor. Berdasarkan penelitian Dinata (2011) menyatakan
optimalnya jumlah kambing yang dipelihara dalam pola integrasi antara ternak kambing
dengan perkebunan kopi adalah sebanyak 21 ekor kambing per 1 ha luas kebun kopi.
Berdasarkan hal tersebut, satu orang petani idealnya bisa memelihara 25 ekor kambing.
Dengan meningkatkan jumlah populasi pemeliharaan ternak kambing nantinya akan
mampu meningkatkan kontribusi usaha ternak ini sekaligus meningkatkan pendapatan
rumah tangga petani.

KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usaha budidaya ternak kambing
memiliki pendapatan sebesar Rp 3.823.000dengan R/C ratio 2,65. Dari pendapatan
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tersebut hanya dapat menyumbangkan kontribusi yang kecil yakni sebesar 8,44% dari
total pendapatan rumah tangga petani kopi.
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Ucapan terima kasih kami sampikan kepada seluruh anggota Kelompok Ternak
Walung Amertha, desa Sanda kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan atas kesediaannya
sebagai responden dalam penelitian ini.
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ABSTRAK
Lamun dapat tumbuh dan berkembang pada lingkungan laut dangkal. Padang lamun
memiliki nilai ekologi yang sangat esensial untuk kebrlanjutan sumberdaya ikan dan biota
lain pada lingkungan perairan pesisir. Namun demikian usaha pengelolaan lamun tidak
sebanding dengan tingkat eksploitasi. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah
pengelolaan lamun skala lokal yang berbasis budidaya ramah lingkungan.Data penelitian
bersumber dari data primer dan sekunder. Pengambilan data melalui observasi,
wawancara dan diskusi mendalam. Data dianalisis secara diskriftif. Hasil penelitian
menunjukan jumlah spesies lamun di lokasi studi terdiri dari 9 spesies dan satu spesies
yaitu Halophila spinulosa belum dapat ditemukan pada lokasi lain di pesisir Pulau
Lombok. Selain itu potensi budidaya laut tingkat pemanfaatannya masih sangat kecil
yaitu sebesar 30,33 % . Namun demikian telah memiliki dampak positif untuk
perlindungan lamun dari ancaman over-exploitasi. Kesimpulan dari penelitian ini
budidaya ramah lingkungan dapat dipertimbangkan sebagai solusi dalam pengeloaan
padang lamun skala lokal di lokasi studi.
Kata kunci :Padang lamun, budidaya Ramah Lingkungan dan Skala Lokal
ABSTRACT
Seagrass can grow in shallow marine environments. Seagrass beds have ecological
values which are essential to kebrlanjutan fish resources and other biota in the coastal
marine environment. Nevertheless seagrass management is not proportional to the
degree of exploitation. Therefore, the objective of this research is the local scale
seagrass management based environmentally friendly aquaculture. The research data
sourced from primary and secondary data. Collecting data through observation,
interviews and in-depth discussion. Data were analyzed by diskriftif. The results showed
the number of seagrass species in the study area consists of 9 species and one species
that is Halophila spinulosa can not be found at other locations on the coast of the island
of Lombok. Besides the potential for marine aquaculture utilization rate is still very
small in the amount 30.33%. However, has had a positive impact on seagrass
protection from the threat of over-exploitation of. The conclusion of this study can be
considered environmentally friendly farming as a solution in a seagrass management of
local scale in the study area.
Keywords: Seagrass, Sustainableof aquaculture and Local Scale
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LATAR BELAKANG
Padang lamun merupakan habitat penting pada perairan pesisir di daerah tropis.
Diantara fungsi padang lamun adalah sebagai areal feeding grounds, nursery grounds
dan stabilisator substrat (Haywood et al., 1995; Hemminga and Duarte, 2000; Vasletet
al., 2009). Namun demikian aktivitas antropogenik sering berdampak signifikan
terhadap stabilitas tingkat trofik pada sistem ekologi di wilayah perairan pesisir
((Hutomo and Peristiwady, 1996; Daudi et al.,2012). Berkaitan dengan keutamaan
padang lamun pada sistem ekologi di wilayah pesisir, bahwa perannya tidak dapat
digantikan dengan sistem baru (Eklöfa et al., 2006). Meskipun jumlah spesies lamun
dengan keragaman yang rendah dan diperkirakan kurang dari 60 spesies tetapi tiap
spesies memiliki rentang distribusi yang membentang pada ribuan kilometer dari garis
pantai (Short et al., 2007), seperti luas areal padang lamun di perairan Indonesia yang
diestimasi mencapai 30.000 km2 (Green and Short, 2003)dengan tipe umumnya
multispesifik(Kuriandewaet al., 2003),meskiupun ada yang bersifat monospesifik
seperti dari jenis Enhalus acoroidesdanThalassia hemprichii(Kiswara, 1994).
Pengelolaan padang lamun skala lokal di wilayah pesisir Lombok Timur
dihadapkan pada masalah ekonomi nelayan akibat kondisi beberapa jenis ikan seperti
ikan lemuru, tembang, dan cumi-cumi yang sudah melampaui jumlah tangkapan yang
diperbolehkan di perairan laut (Karnan et al., 2012a), bahkan cumi-cumi sudah
melampaui potensi lestarinya (Karnan et al., 2012b) dan tingkat pemanfaatan cumicumi (Loligo edulis) di Selat Alas mencapai 140,4% (Santoso et al., 2015).Selain itu
nelayan skala kecil dan masyarakat lokal melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya
biota laut yang bernilai ekonomi (ikan, crebs, tripang, moluska dan see-urchin) dan
statusnya saat ini sudah sangat langka (Syukur et al., 2012).
Nelayan skala kecil dan masyarakat lokal di wilayah studi, meskipun disatu sisi
sebagai sumber ancaman keberlanjutan lamun tetapi disisi lain memiliki potensi untuk
dikembangkan dalam pengelolaan padang lamun skala lokal. Salah satu potensi yang
memiliki nilai ekonmi dan ekologi adalah pengembangan budidaya ramah lingkungan.
Dalam hal ini budidaya ramah lingkungan dapat menjadi instrumen untuk
meningkatkan status ekonomi nelayan skala kecil dan konservasi lamun di wilayah
studi(Syukur et al., 2015). Jenis ikan ekonomi penting yang memiliki potensi tinggi
untuk dibudidaya adalah Siganidae dan lobster pasir (Panulirus ornatus) serta lobster
mutiara (Panulirus homarus) oleh nelayan skala kecil di wilayah pesisir Tanjung Luar
Lombok Timur (Syukur et al., 2016). Oleh karena itu tujuan dari artikel ini adalah
memformulasikan model pengelolaan padang lamun skala lokal berbasis budidaya
ramah lingkungan di wilayah pesisir Lombok Timur.
BAHAN DAN METODA
2.1. Tempat dan Waktu
Penelitian dilakukan di Pesisir Tanjung Luar Lombok Timur dari bulan Pebruari
– Nopember 2016 dan lokasi penelitian pada posisi geografis 116o37’-116o4’ BT dan
8o17’-8o18’ (Gambar 1).
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Gambar 1. Lokasi Penelitian
3.2. Pengambilan Data Penelitian
Penelitian ini adalah bagian dari Penelitian Prioritas Nasional Masterpalan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Sumber data
penelitianadalah data primer dan data sekunder. Data sekunder meliputi data hasil
penelitian dan dokumen lain yang relevan. Selanjutnya data primer diperolehmelalui
observasi dan wawancara. Respoden sebagai sampel penelitian diperolah dengan teknik
quota sampling (Nasir, 2005). Pengambilan data penelitian menggunakan observasi,
wawancara mendalam melalui interview secara langsung dan diskusi kelomok
(Subyantoro dan Suwarto, 2006). Pengumpulan data difokuskan untuk mengekplorasi
perspektif nelayan pembudidaya tentang kontribusi budidaya sebagai intrumen
pengelolaan padang lamun skala lokal di lokasi studi.
3.2. Analisis data
Data sekunder yang diperoleh disusun berdasarkan sesuai dengan objek
pembahasan. Selanjutnya dilakukan analisis secara diskriftif untuk mendapatkan
gambaran secara konseptual untuk menjelaskan kondisi padang lamun secara objektif
dalam pengelolaan lamun skala lokal di lokasi studi. Analisis data yang berkaitan
dengan data primer dilakukan dengan menggunakan metode statistik sederhana. Dalam
hal ini data kuantitatif dianalisis nilai rata-rata dan persen. Selanjutnya data kualitatif
dilakukan diskripsi konseptual melalui sintesis dan evaluasi untuk merumuskan
kesimpulan tentang keberdaan budidaya nelayan skala kecil untuk pengelolaan padang
lamun skala lokal di lokasi studi.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

594
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Spesies Lamun dan Distribusi Lamun
Lamun (seagrass) adalah tumbuhan berbunga dari kelompok monokotil yang
telah beradaptasi dengan lingkungan laut dengan karakterstik (1) lamun dapat hidup
pada media air asin, (2) mampu berfungsi normal dalam keadaan terbenam, (3)
mempunyai sistem perakaran yang berkembang dengan baik dan (4) mampu
melaksanakan penyerbukan dan daur generatif dalam keadaan terbenam (Marlin, 2011).
Spesies lamun yang ditemukan di lokasi studi berjumlah 9 spesies (Tabel 1) yang
terdistribusi pada empat lokasi (Syukur et al., 2012).
Tabel 1. Jenis lamun pada tiap lokasi padang lamun di lokasi studi
No

Jenis Lamun
Gili Kere

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Halophila ovalis
Halophila minor
Halophila spinulosa
Cymodocea rotundata
Cymodocea serrulata
Halodulle pinifolia
Thalassia hemprichii
Syringodium isotifolium
Enhalus acoroides

+
+
+
+
+
+
+
+

Kampung
Baru
+
+
+
+
+
+

Lokasi
Lungkak

Poton Bakau

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Sumber
: (Syukur et al., 2012)
Keterangan : + = Ada
- = Tidak ada
Spesies lamun (Tabel 1) menggambarkan potensi lamun berdasarkan jumlah
spesies di lokasi studi, jumlah spesies lebih tinggi dari jumlah spesies lamun di pantai
Kute dan Teluk Grupuk di wilayah pesisir Kabupaten Lombok Tengah (Thomascik et
al., 2007). Lokasi lain dengan jumlah spesies lamun yang lebih rendah dari jumlah
spesies lamun di wilayah pesisir Tanjung Luar Lombok Timur adalah di Pulau
Sabangko, Salemo dan Sagara di Kabupaten Pangkep yang terdiri terdiri dari 7 spesies
(Supriadi dan Arifin, 2005), Teluk Pelitajaya dan Kotania di Seram bagian barat
dengan 7 spesies (Supriadi, 2009), Teluk Toli-Toli dan pulau sekitarnya di Sulawesi
Barat 8 spesies (Supriadi, 2010)dan di Teluk Arun Lampung Selatan 4 spesies lamun
(Supratomo, 2000). Jumlah spesies lamun yang cukup tinggi dari beberapa lokasi
seperti yang telah disebutkan di atas dapat menjadi indikator penting untuk pengelolaan
lamun di wilayah studi.
Distribusi tiap spesies lamun pada lokasi padang lamun di wilayah studi
berdasarkan substratnya memiliki perbedaan antar spesies lamun (Tabel 2). Distribusi
lamun pada tiap lokasi jenis Cymodocea dan Enhalus acoroides memiliki kisaran
distribusi yang luas, sedangkan jenis Halodule, Halophila dan Syringodium isotifolium
memiliki kisaran distribusi yang sempit. Dalam hal ini pada prinsipnya distribusi lamun
diperairan laut dibatasi oleh tipe habitat yaitu payau, perairan dangkal dan perairan
dalam ( Waycott et al., 2007). Selanjutnya lamun di perairan laut dapat terdistribusi
pada kondisi substrat yang berlumpur, pasir berlumpur, pasir halus, pasir karang, puing
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karang mati dan tempat berbatu sampai kedalaman perairan yang masih dapat ditembus
sinar matahari(Kiswara, 1999), dan distribusi lamun dapat dikelompokan dalam
beberapa zona yaitu: (1) zona Halodule uninervisdengan kisaran distribusi sempit
(narrow-leaf), (2) zona Halophiladengan kisaran distribusi yang luas dan (3) zona
Thalassia-Cymodocea-Enhalus(Fortes, 1990).
Tabel 2.Asosiasi lamun berdasarkan substrat pada 4 lokasi padang lamun di wilayah
pesisir Tanjung Luar Lombok Timur
No

Lokasi

1

Gili Kere

Kedalaman
Substrat (cm)
16
26
34
46

2

Lungkak

12
24
36
44

3

Poton
Bakau

19
26,8
40

Jenis lamun
Halodule pinifolia, Halophila minor,Halophila ovalis dan
Syringodium isotifolium
Syringodium isotifolium, Cymodocea rotundata dan Cymodocea
serrulata
Syringodium isotifolium, Enhalus acoroides, Cymodocea
rotundata dan Cymodocea serrulata
Enhalus acoroides, Cymodocea rotundata dan Thalassia
hemprichii
Halodule pinifolia, Halophila ovalis dan Halophila spinulosa
Syringodium isotifolium, Cymodocea rotundata dan Cymodocea
serrulata dan Enhalus acoroides
Enhalus acoroides, Cymodocea serrulata dan Cymodocea
rotundata
Enhalus acoroides, Cymodocea serrulata dan Thalassia
hemprichii
Halodule pinifolia dan Syringodium isotifolium
Syringodium isotifolium, Cymodocea rotundata dan Cymodocea
serrulata
Enhalus acoroides, Cymodocea serulata dan Thalassia
hemprichii

Sumber: (Syukur et al., 2012)

Tabel 3. Indeks Distribusi (ID) Tiap Jenis Lamun di Lokasi Studi
N
o

Jenis Lamun

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cymodocea rotundata
Cymodocea serrulata
Enhalus acoroides
Halodule pinifolia
Halophila minor
Halophila ovalis
Halophila spinulosa
Syringodium isotifollium
Thalassia hemprichii

Gili Kere
1,702
0,011
1,234
2,456
2,351
4,496
1,422
1,236

Lokasi
Kampung Lungkak
Baru
1,493
1,556
1,005
1,031
1,069
1,039
1,404
1,158
1,348
1,249
1,122
1,531
0,990
1,037

Poton
Bakau
1,230
1,002
1,003
1,179
1,118
1,080

Sumber: (Syukur et al., 2012) .
Selain faktor substrat, penyebaran atau distribusi tiap spesies lamun dapat dilihat
dari nilai Indeks Distribusi (ID). Berdasarkan niali ID tiap spesies lamun di wilayah
studi, dari 9 spesies memiliki nilai ID yang berbeda (Tabel 3). Pada padang lamun di
Gili Kere spesies lamun dengan nilai indeks distribusi yang lebih kecil dari satu adalah
jenis Cymodocea serrulata, di Kampung Baru adalah jenis Thalassia hemprichii. Oleh
karena itu kedua spesies tersebut memiliki pola distribusi merata, sedangkan jenis
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lamun yang lain pada semua lokasi padang lamun memiliki nilai indeks distribusi lebih
besar dari satu, sehingga spesies lamun tersebut memiliki pola distribusi mengelompok.
3.2. Potensi Budidaya Laut di Lokasi Studi
Lokasi penelitian adalah bagian dari Teluk Jukung yang bersifat semi terbuka dan
berhubungan langsung dengan Selat Alas. Berkaitan dengan pengembangan budidaya laut
secara faktual bahwa potensi areal dan produksi perikan laut (Tabel 6). Selain itu jenis
ikan ekonomis pentingyang telah teridentifikasi dan memiliki potensi yang cukup besar
untuk mendukung pelaksanaan budidaya pada tingkat nelayan skala kecil di lokasi
studi adalah Siganidae, Mugilidae, Lutjanidae, Haemulidae dan Mullidae (Syukur et
al., 2015). Selain ikan potensi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sebagai
komuditas ekspor adalah lobster yaitu lobster pasir (Panulirus homarus) dan lobster
mutiara (Panulirus ornatus) dan diestimasi potensi bibit udang lobster berkisar antara
1.167 ekor/hari – 1347/hari atau 25.669 ekor/bulan-29.641 ekor/bulan atau antara
308.028 ekor/tahun – 355699 ekor/tahun (Syukur et al., 2016).

Tabel 6. Potensi areal dan potensi produksi perikanan laut di Kecamatan Keruak dan
Kecamatan Jerowaru.
No

Kecamatan

Potensi Areal
Potensi Produksi Perikanan (Ton)
Perikanan (Ha)
Budidaya Tambak Perikanan
Rumput Laut
Tambak
Laut
Laut
1
Keruak
507
50
6.158,71
23.437,50
350
2
Jerowaru
2.673 1.408,50
39.004,59
198.937,50
9.859,50
Jumlah
3180 1458,50
45163,3
222375,00
10209,50
Sumber. BPS Lombok Timur, 2013.

Potensi budidaya yang cukup besar belum berkontribusi secara signifikan
sebagai alternatif matapencaharian nelayan skala kecil di lokasi studi. Oleh karena itu
dibutuhkan pendekatan dengan melalui model pendekatan mata pencaharian yang
berkelanjutan (Allison dan Ellis, 2001). Salah satu model yang dapat dikembangkan
sebagai sumber matapencahrian yang berkelanjutan bagi nelayan skala kecil adalah
budidaya ramah lingkungan. Namun demikian realitasnyamenunjukkan bahwa budidaya
belum menjadi pilihan banyak nelayan skala kecil di lokasi studi. Ha ini disebakan
karena: (1) orientasi budaya nelayan, khusunya nelayan skala kecil yang masih
memiliki pandangan bahwa sumberdaya laut (ikan) masih dapat memberikan
kehidupan bagi mereka, meskipun saat ini hasil yang diperoleh sering tidak sesuai
dengan modal yang dikeluarkan, (2) budidaya membutuhkan waktu yang panjang yaitu
antara 5- 12 bulan, (3) invesatsi budidaya membutuhkan modal yang cukup besar dari
ukuran ekonomi nelayan skala kecil yaitu berkisar antara Rp. 25.000.000,- –
Rp.50.000.000,-, , (4) belum ada usaha pemberdayaan yang dapat mengubah orientasi
nelayan skala kecil, khususnya yang berkaitan dengan sumber matapencaharian yang
berasal dari sumberdaya laut seperti budidaya ikan dan biota lain yang memiliki nilai
ekonomi tinggi dan (5) belum ada kebijakan yang fokus terhadap program budidaya laut
sebagai solusi pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan, khususnya nelayan skala
kecil di wilyah pesisir Tanjung Luar Lombok Timur.
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3.3. Budidaya Laut di Lokasi Studi
Tipologi nelayan antar lokasi di lokasi studi dapat memberikan gambaran
tentang kondisi sosial dan ekonomi nelayan. Nelayan di Desa Tanjung Luar dan Desa
Maringkik berdasarkan armada alat tangkap 43, 66 % menggunakan kapal motor dan
56,34 % perahu motor tempel dan nelayan di Desa Ketapang Raya dan Desa Jerowaru
hanya menggunakan peruhu motor tempel. Selanjutnya kebiasaan melaut nelayan di
Desa Tanjung Luar dan Desa Maringkik, khusunya yang menggunakan kapal motor
berkisar antara 1 minggu - 2 minggu dan sering mereka melaut selama satu musim
tangkap (3 minggu) atau antara dua bulan purnama. Namun demikian nelayan di Desa
Kepatang Raya dan Desa Jerowaru kebiasaan melaut hanya 1 hari atau pergi sore
pulang pagi.
Areal tangkapan nelayan yang berasal dari Desa Tanjung Luar dan Desa Pulau
Maringkik dalam melakukan penangkapan pada areal atau sekitar padang lamun adalah
sasaran alternatif dan jenis alat tangkap yang digunakan pancing. Namun demikian
nelayan dari Desa Ketapang Raya dan Desa Jerowaru terdiri dari dua tipe yaitu: (1)
nelayan yang menjadikan areal padang lamun sebagai sasaran alternatif dalam mencari
ikan dengan jenis alat tangakap pancing dan (2) nelayan subsistem yaitu nelayan
menggunakan areal padang lamun sebagai sasaran manangkap ikan dengan jenis alat
tangkap mini troll. Jenis budidaya yang sudah dilakukan oleh nelayan skala kecil di
lokasi studi adalah budidaya udang lobster tetapi belum berkembang seperti pada
beberapa lokasi lain (Serewe, Ekas, Awang, Batu Nampar dan Grupuk). Nelayan skala
kecil di lokasi studi saat ini selain sebagai nelayan pembudidaya juga sebagai nelayan
penangkap bibit lobster, khusunya nelayan di Desa Tanjung Luar dan Desa Ketapang
Raya.
3.4. Budidaya Instrumen Pengelolaan Lamun di Lokasi studi
Potensi perairan pesisir sebagai sumber ekonomi masyarakat lokal yang belum
dimanfaatkan secara optimal adalah potensi budidaya. Contoh pemanfaatan areal
budidaya di perairan pesisir Lombok Timur yang masih hanya 30,33 % dari total
potensi untuk 5 jenis komudidatas (Tabel 7). Salah satu jenis komuditas yang memiliki
potensi untuk dikembangkan pada tingkat nelayan skala kecil selain rumput laut adalah
budidaya lobster. Potensi yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya lobster sebesar
2,1%.
Tabel 7. Potensi Areal, Pemanfaatan, dan Produksi Budidaya Laut di Kabupaten
Lombok Timur
No
Jenis Budidaya
Potensi (ha)
Pemanfaatan (ha)
Produksi (ton)
1
Mutiara
3.433,65
1.805,50
0,22
2
Kerapu
509,40
6,50
5,40
3
Lobster
525,68
11,07
82,90
4
Rumput Laut
2.000,00
232,58
60.471,00
5
Teripang
194,00
6
Kerang-kerangan
179,50
6641,73
2055,63
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur 2013
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Padang lamun sebagai sistem ekologi penting di wilayah pesisir sudah lama
dipublikasi secara ilmiah, sejak diperkenalkan sebagai tumbuhan berbunga di
lingkungan laut (den Harttog, 1970). Namun demikian informasi ilmiah yang sudah
dipublikasi belum banyak dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan
padang lamun seperti perhatian dalam pengelolaan ekosistem lain yaitu ekosistem
mangrove dan terumbu karang (Nadiartiet al., 2012). Kabupaten Lombok Timur yang
memiliki wilayah laut 1.0743,33 km2 dengan panjang pantai 220 km, sistem
pengelolaan padang lamun terintegrasi pada sistem pengelolaan sumberdaya ikan secara
partisipatif (Perda Lombok Timur Nomer 9, 2006). Pengelolaan padang lamun di
wilayah pesisir Lombok Timur secara spatial berada pada pada kawasan konservasi
laut daerah di Gili Sulat (Perda Lombok Timur Nomer 10, 2006). Namun demikian
aspek regulasi dalam pengelolaan padang lamun secara partisipatif belum berjalan
secara efektif pada tingkat lokal.
Pengelolaan padang lamun di wilayah studi saat ini adalah kebutuhan, bila
dilihat dari ancaman kerusakan dan keberlanjutan sumberdaya ikan. Namun demikian
biaya pengelolaan yang besar menjadi kendala utama. Dalam hal ini dibutuhkan model
yang dapat melibatkan nelayan kecil dan masyarakat lokal. Salah satu model yang dapat
melibatkan nelayan skala kecil dan masyarakat lokal dalam pengelolaan padang lamun
adalah model pengembangan yang dapat menjadi sumber matapencahrian berkelanjutan
yaitu budidaya ramah lingkungan. Hal ini didukung oleh potensi perikanan pantai pada
sektor budidaya (Tabel 7). Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara mendalam dengan
nelayan yang telah melakukan budidaya, ditemukan beberapa dampak positif yang
berhubungan secara langsung dengan pengelolaan padang lamun skala lokal di lokasi
studi adalah: (1) mereduksi secara signifikan jumlah nelayan yang menangkap ikan
dengan menggunakan alat tangkap seperti pukat, troll dan lain-lain, (2) nelayan
pembudidaya dapat berperan sebagai supervisor dan mencegah menggunakan bom dan
bahan potasium untuk eksploitasi sumberdaya yang bernilai ekonomi dari padang
lamun,(3) budidaya ramah lingkungan sebagai sumber mata pencaharian yang
berkelanjutan bagi nelayan skala kecil dan (4) ada regulasi ditingkat nelayan skala kecil
dalam pemanfatan suberdaya laut secara berkelanjutan dalam bentuk (a) larangan
penggunaan troll mini dan sejenisnya oleh semua nelayan; (b) mencegah penggunaan
alat dan bahan yang tidak ramah lingkungan (bom dan potasium) dan (c) pembentukan
zona budidaya berdasarkan tempat tinggal nelayan.(Syukur et al., 2016). Keunggulan
dari model ini adalah: (1) pemerintah tidak mengeluarkan biaya untuk pengelolaan
lingkungan, (2) mengoptimalisasi peran masyarakat lokal, khususnya nelayan skala
kecil dalam mencegah dan pengawasan pemanfaatan secara distruktif oleh pihak lain
dan (3) nelayan skala kecil sebagai komunitas mendapatkan sumber matapencaharian
yang berkelanjutan. Namun demikian untuk dapat mencapai hasil yang maksimal dalam
pengelolaan lamun yang berkelanjutan dan keseahteraan nelayan dibutuhkan
keterlibatan pihak lain dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabuapeten Lombok
Timur .
KESIMPULAN
Potensi padang lamun di wilayah pesisir Lombok Timur memiliki nilai yang
signifikan untuk mendukung kebrlanjutan sumberdaya ikan. Namun demikian sebagian
besar areal padang lamun berada pada wilayah di luar Kawasan Konservasi Laut Daerah
(KKLD). Selain itu potensi budidaya laut yang cukup besar dan baru dimanfaatkan
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sebesar 2,1% untuk budidaya lobster. Meskipun demikian budidaya yang masih terbatas
telah memiliki dampak positif untuk mencegah ancaman kerusakan lamun di lokasi
studi. Oleh karena itu pengembangan budidaya ramah lingkungan dapat
dipertimbangkan sebagai model kebijkan dalam pengelolaan padang lamun di lokasi
studi.
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PEMANFAATAN “GUBUK SAWAH” UNTUK BUDIDAYA LEBAH MADU
Trigona sp. DALAM RANGKA PENGGANDAANPENDAPATAN PETANI
(UTILIZATION OF "GUBUK SAWAH" FOR HONEY-BEEKEEPING (Trigona
sp.) IN ORDER FOR DOUBLING REVENUES FARMER)
Bambang Supeno 1)dan Erwan 2)
1) Fakultas Pertanian Unram, Jalan Majapahit 62 Mataram-Lombok NTB
2) Fakultas Perternakn Unram, Jalan Majapahit 62 Mataram-Lombok NTB
Alamat surel: su_peno@yahoo.co.id

ABSTRAK
Gubuk sawah merupakan salah satu ciri khassawah dan ladang. Selain itu gubuk juga
dapat lagi diberikan inovasi perannya, yaitu sebagai tempat beternak lebah madu.
Penelitian ini menggunakan metode percobaan eksperimental dengan percobaan
lapangan yang dirancang dengan rancangan acak lengkap. Percobaan terdiri dari dua
perlakuan, yaitu budidaya lebah madu Trigona di bedengan yang ditempatkan di lahan
pekarangan (kontrol) dan bedengan dengan pemanfaatan gubuk sawah. Hasil dianalisis
dengan menggunakan uji T-test dengan taraf nyata 5%.
Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut : (1) Gubuk sawah dilahan pertanian pangan
dapat dijadikan sebagai bedengan pemeliharaan lebah madu Trigona dengan hasil yang
tidak berbeda nyata antara kontrol (ternak di pekarangan) dan sawah. (2) Hasil madu,
polen dan pertumbuhan koloni lebah madu Trigona sp yang diternakkan di lahan
persawahan tidak berbeda nyata dengan hasil budidaya di lahan pekarangan (kontrol).
(3) Gubuk sawah mampu memberikan hasil tambahan sebesar Rp 6.221.000 selama 13
bulan atau Rp. 1.505.000 selama 7 bulan pertama dari pembibitan. (4) Gubuk sawah
dengan kapasitas 56 koloni lebah madu Trigona mampu menghasilkan madu sebanyak
17.566 cc atau 157,9 cc/kotak yang tidak berbeda nyata dengan kontrol 17.776 cc atau
158,7 cc/kotak
Kata Kunci: Inovasi, Gubuk-sawah, lebah\-madu, Pendapatan, petani

ABSTRACT
Gubuk Sawah is one characteristic of rice paddies and fields. Where there are rice
fields are almost always found their hut. Besides the cabins can also be longer given the
role of innovation, namely as a beekeeping honey. This research used experimental
trials with field experiments designed with a completely randomized design. The
experiment consisted of two treatments, namely beekeeping Trigona in yards (as a
control) and the gubuk sawah. Data were analyzed using t-test with 5% significance
level. The results were obtained as follows: (1) The gubuk sawah in the field can be
used as a beekeeping haneybee Trigona sp. with results that were not significantly
different between the control. (2) The honey, pollen and honey bee colony growth
Trigona sp beekeeping in the Gubuk sawah was not significantly different from the
results of control. (3) Gubuk sawah able to provide the additional Rp 6.221 million for
13 months or Rp. 1.505 million during the first 7 months of the nursery. (4) Gubuk
sawah with a capacity of 56 honey bee colonies Trigona is capable of producing as
much honey 17 566 cc or 157.9 cc / stupe is not significantly different from controls 17
776 cc or 158.7 cc / stupe
Keywords: Innovation, hut rice, bee \ Honey, income, farmers
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LATAR BELAKANG
Madu merupakan satu produk unggulan lokal daerah pulau Lombok dan
Sumbawa (Provinsi NTB) yang telah terkenal di Indonesia. Produksi madu nasional
diperkirakan baru mencapai 8.800 ton dan masih jauh dari kebutuhan madu di Indonesia
yang mencapai 25.000 ton per tahun. Kondisi tersebut menyebabkan harga madu murni
cukup menggiurkan, yaitu berkisar antara Rp 100.000 hingga Rp 200.000 per botol (620
cc).
Lebah madu dalam hidupnya sangat membutuhkan pakan yang mengandung
karbohidrat, protein, vitamin, minaeral dan air. Pakan tersebut sangat berguna bagi
pertumbuhan dan perkembangan dari koloni, perawatan lebah ratu, dan produksi madu.
Karbohidrat diperoleh dari nektar bunga yang merupakan bahan penyusun utama madu,
sedangkan untuk protein diperoleh dari pollen (tepungsari). Kedua sumber pakan lebah
tersebut banyak tersedia di lahan persawahan, sehingga memungkinkan untuk
menghasilkan madu yang cukup tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Pavord (1975)
bahwa untuk menghasilkan madu yang maksimal, maka harus berasal dari koloni lebah
yang sehat, kuat, berada dalam tempat yang aman terhadap gangguan (hama dan
penyakit), dan tersedianya sumber pakan yang cukup (nektar dan pollen). Kondisi yang
demikian ini masih belum banyak dimengerti oleh kebanyakan para petani di pedesaan.
Kondisil ini kemungkinan para petani belum mampu membaca situasi dan peluang
beternak lebah madu di lahan persawahan. Demikian juga banyak anggapan di kalangan
petani bahwa beternak lebah madu sulit, memerlukan areal yang luas, dan mahal atau
hal-hal lainnya, seperti takut disengat. Anggapan-anggapan tersebut sebenarnya
hanyalah berlebihan atau semata belum ada ketertarikan dan belum mengetahui
keuntungan dalam beternak lebah madu.
Beternak lebah tidak memerlukan areal yang luas cukup berukuran 2,5 x 2 m
seperti ukuran gubuk-gubuk sawah yang ada di persawahan milik petani. Gubuk sawah
dapat difungsi gandakan untuk beternak lebah dan tempat istirahat. Dengan adanya dwi
fungsi gubuk ini diharapkan petani dapat memperoleh hasil tambahan berupa madu
hasil beternaknya di sawah dan hasil panen tanaman utamanya. Demikian juga bahwa
beternak lebah madu tidak sulit seperti yang dibayangkan para petani, karena beternak
lebah tidak perlu menyediakan pakan seperti layaknya beternak hewan lainnya. Adanya
tempat aman (gubuk) dan tersedianya sumber pakan yang berlimpah di lahan
persawahan, maka setiap tiga-empat bulan sekali bisa dipanen madunya setelah tujuh
bulan pertama pemeliharaan. Adanya rasa takut disengat lebah sebenarnya dapat
dicegah bila kita telah bersahabat dengan lebah peliharaan kita dan mengetahui teknikteknik penanganan lebah. Alternatif lain dalah beternak lebah madu tanpa sengat
(stingless bee) dari spesies Trigona sp.
Lebah madu Trigona telah berkembang pesat dalam kurun waktu lima tahun
terakhir ini di pulau Lombok. Pengembangan lebah madu Trigona dilakukan di lahanlahan pekarangan atau kebun milik peternak di sekitar rumah tempat tinggalnya.
Sementara untuk budidaya lebah madu di lahan persawahan masih belum ada
laporannya. Berdasarkan uraian di atas kiranya sentuhan teknologi dalam pemanfaatan
gubuk sawah untuk memultifungsikan perannya sebagai lumbung penghasilan petani
melalui beternak lebah madu belum banyak informasi dan laporannya. Dengan
demikian riset tentan pemanfaatan gubuk sawah untuk budidaya lebah madu Trigona
dalam rangka penggandaan pendapatan petani telah dilakukan. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui apakah hasil dan pendapatan budidaya lebah madu Trigona
di lahan persawahan sama atau tidak dengan yang diusahakan di kebun atau
pekarangan.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

603

BAHAN DAN METODA
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan didesa Lembah Sari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten
Lombok Barat pada bulan April 2012 hingga Mei 2013 selama 13 bulan. Dua Lokasi
yang dijadikan objek penelitian, yaitu lahan Pekarangan atau tempat biasayanya petani
lebah melakukan pemeliharaan lebah madu dan lahan persawahan tanaman pangan.
Rancangan Percobaan
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan percobaan lapangan.
Percobaan dirancang dengan rancangan acak lengkap yang terdiri atas dua perlakuan,
yaitu pemeliharaan lebah madu Trigona sp di gubuk sawah (Sw) dan pekarangan (Pk).
Setiap bedengan rumah lebah diletakkan secara acak stupe (kotak sarang lebah madu
Trigona) sebanyak 56 kotak sebagai ulangan, sehingga diperoleh sebanyak 112 kotak
sarang lebah madu trigona.
Pelaksanaan Percobaan
Pelaksanaan percobaan meliputi : pembuatan bedengan budidaya lebah,
pembelian bibit, peletakan kotak sarang leabh, pemeliharaan, dan panen.
Pembuatan bedengan budidaya lebah disesuaikan dengan ukuran gubuk sawah
milik petani rata-rata berukuran 2 m x 1,5 m yang didesign agar gubuk tetap berfungsi
sebagai gubuk petani dan tempat pemeliharaan lebah madu. Ukran bedengan yang sama
juga diperuntukkan yang ada di lahan pekarangan. Setiap gubuk diletakkan sebanyak 56
stupe.

Gambar 1. Bedengan pemeliharaan lebah madu Trigona di Pekarangan (kiri) dan Persawahan
(kanan)

Pembibitan dilakukan dengan jalan membeli bibit lebah madu trigona hasil
perburuan di kebun atau di hutan dari masyarakat peternak lebah. Bibit diletakkan pada
kotak sarang lebah yang berukuran 30 x 20 x 17 cm tampak seperti gambar :
Variabel Pengamatan
Pengamatan ditujukan beberapa variable produksi antara lain Total hasil madu
dan pollen-lebah, produk madu dan pllen per kotak sarang, pertumbuhan koloni lebah
dan nilai tambah pemeliharaan lebah atau penambahan pendapatan petani.
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Analisis Data
Data hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan uji T-test pada taraf
nyata 5 %. Data yang diperoleh diuji terlebih dahulu variannya sama (equal variance)
atau variannya berbeda (unequal variance). Untuk uji tersebut digunakan formula
berikut (Steel dan Torrie, 1991) :

Data dinyatakan memiliki varian yang sama (equal variance) bila F-Hitung < FTabel, dan sebaliknya, varian data dinyatakan tidak sama (unequal variance) bila FHitung > F-Tabel.Kondisi ini untuk menentukan formula perhitungan t yang digunakan.
Uji t untuk varian yang sama (equal variance) menggunakan rumus Polled
Varians:

Uji t untuk varian yang berbeda (unequal variance) menggunakan rumus
Separated Varians:

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis data produksi madu pada lahan pekarangan dan persawahan yang
tersajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Panen madu dan Pollen di lahan Pekarangan dan Sawah selama dua kali
panen

VARIABEL
PENEN I
PANEN II
TOTAL
Rerata
F-hit
F-tabel (0,05)
T-test

PRODUKSI MADU DI
PRODUKSI POLLEN DI LAHAN
LAHAN (cc)
(g)
PEKARANGAN
SAWAH
PEKARANGAN
SAWAH
9.195
8.986
2.427
2.434
8.581
8.580
2.666
2.469
17.776
17.566
5.093
4.903
317,43
313,68
90,95
87,55
1,2030
1,1856
1,5643
1,5643
0,7177
0,4445

Panen madu dan pollen-lebah pertama setelah pembibitan atau umur 7 bulan
setelah penempatan di bedengan dan penen kedua pada waktu empat (4) bulan
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berikutnya atau umur 11 bulan setelah pembibitan menunjukkan tidak adanya perbedaan
yang nyata.Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara hasil panen pertama dan
kedua, baik itu yang dibudidayakan di Pekaranagn maupun di Sawah ataupun diantara
keduanya, ditunjukkan oleh nilai t-test yang lebih kecil dari t-tabel (0,05). Kondisi ini
disebabkan oleh tersedianya sumber pakan di areal persawahan maupun pekarangan
yang hampir sama keberadaannya. Sumber-sumber nectar yang ada disekitar penelitian
meliputi jambu air, belimbing, kacang-kacangan, bunga aren dan semak-semak disekitar
pekarangan maupun dipersawahan. Di lahan persawahan juga tampaknya tersedia
berupa tanaman usaha petani, seperti padi, jagung, Lombok, terong, kacang panjang,
dan bunga-rerumputan (gulma) yang ada disekitar lahan sawah. Disisi lain letak sawah
dan pemukuman tidak terlalu jauh terpencil (400 m) sehingga sumber pakan tampaknya
tidak terlalu jauh berbeda hingga bisa saling isi. Sebagaimana dikatakanEltz (2001) dan
Nunes et al.,(2010) bahwa jarak jangkau lebah madu Trigona dalam mencari makan
sekitar 600 - 1.000 m. Jarak antara sarang lebah madu di pekarangan dan Sawah sekitar
400
m
sehingga
memungkinkan
masih
dikatakan
sama
keragaman
pakannya.Keterbukaan penempatan sarang lebah di pekarangan dan sawah nampaknya
sama di areal yang terbuka. Keterbukaan lahan ini juga memudahkan lebah Trigona
untuk cepat mencapai sumber pakan. Nagamitsu dan Inoue (1998) dan Eltz (2001)
melaporkan bahwa Sarang lebah Trigona sebagian besar ditemukan pada daerah yang
terbuka, terkena cahaya matahari sehingga lebah Trigona tidak memerlukan energi yang
terlalu besar untuk mencapai sumber makanan.
Produksi madu dan pollen selain dipengaruhi oleh sumber pakan yang tersedia
dan lingkungan yang mendukung, tetapi juga pertumbuhan jumlah koloni harus juga
seimbang atar lokasi budidaya. Sebagaimana dalam percobaan ini menunjukkan tidak
adanya perbedaan yang nyata antara pertumbuhan koloni lebah yang dibudidayakan di
lahan pekarangan dan persawahan tampak tersaji dalam Tabel 2.
Tabel 2. Pertumbuhan koloni lebah madu Trigona sp. Yang dibudidayakan di lahan
pekarangan dan Sawah
Perlakuan

Pekarangan

Sawah

variabel
Koloni/sendok
Total Sendok
Jumlah Koloni
Koloni/sendok
Total Sendok
Jumlah Koloni

PERTAMA
159,63
12,25
1.955,41
157,00
12,30
1.931,66

KEDUA
163,27
12,80
2.090,41
160,02
12,55
2.008,80

Fhitung

F-Tabel
(0,05)

T-Test

1,1086

1,5643

0,7948

Tampak dalam Tabel 2. menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah koloni lebah
yang dibudidayakan di lahan pekarangan berkisar antara 1.955 – 2.090 lebah per stupe
dan 1.932 – 2.008 lebah per stupe yang ada di sawah. Tidak adanya perbedaan yang
nyata pertumbuhan koloni/stupe baik antara waktu panen dan lokasi budidaya akan
memberikan hasil madu dan pollen yang sama. Jumlah koloni dan produksi madu
ataupun pollen adalah berbanding lurus, yaitu semakin tinggi populasinya maka
semakin tinggi produksinya. Seperti yang dilaporkan oleh Putra et al., (2014) bahwa
jumlah lebah dalam koloni dan volume sarang yang dihuni menentukan jumlah produk
madu dan pllen yang dihasilkan.
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Tabel 3. Perhitungan nilai tambah Gubuk sawah yang dijadikan sebagai bedengan
pemeliharaan lebah madu trigona di dua lahan (Pekarangan dan Sawah).

Lahan

Produk

Total

Per
Kotak

Per
Panen

PEKARA
NGAN

Madu (cc)
Pollen (g)

17.776
5.093

158,71
45.47

8.888
2546.5

SAWAH

Madu (cc)
Pollen (g)

17.566
4903

157.9
43.78

8.783
2451.5

Harga
satuan
(cc atau g)
Rp
350
200
Total
200
300
Total

Total
Pendapatan
6.221.600
1.018.600
7.240.200
6.148.100
980.600
7.128.700

Pendapatan
per panen
(Rp)
3.110.800
509.300
3.620.100
3.074.050
490.300
3.564.350

Tabel 3. menunjukkan bahwa budidaya lebah madu Trigona dilahan pekarangan
sebagaimana umumnya budidaya lebah madu memberikan hasil atau pendapatan yang
sama dengan budidaya yang dilakukan di lahan persawahan. Hasil ini menunjukkan
bahwa Gubuk sawah dapat ditingkatkan fungsinya yang memberikan nilai tambah bagi
petani, yaitu berupa pendapatan sebasar Rp 7.128.700 selama 13 bulan atau Rp
3.564.350 setiap panennya. Pendapatan ini diasumsikan harga madu di Kota Mataram
sekitar Rp 175.000/botol (500 cc) atau Rp 350/cc untuk madu dan Rp 200/g untuk
pollen-lebah. Produksi madu tersebut mendekati apa yang telah dilaporkan oleh peneliti
lain seperti Erwan dan Supeno (2013), Supeno dan Erwan (2015) menyatakan bahwa
produksi madu Trigona berkisar antara 250 – 350 cc/stupe atau satu
kilogram/stupe/tahun.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan
sebagai berikut : (1) Gubuk sawah dilahan pertanian pangan dapat dijadikan sebagai
bedengan pemeliharaan lebah madu Trigona dengan hasil yang tidak berbeda nyata
antara kontrol (ternak di pekarangan) dan sawah. (2) Hasil madu, polen dan
pertumbuhan koloni lebah madu Trigona sp yang diternakkan di lahan persawahan tidak
berbeda nyata dengan hasil budidaya di lahan pekarangan (kontrol). (3) Gubuk sawah
mampu memberikan hasil tambahan sebesar Rp 6.221.000 selama 13 bulan atau Rp.
1.505.000 selama 7 bulan pertama dari pembibitan. Gubuk sawah dengan kapasitas 56
koloni lebah madu Trigona mampu menghasilkan madu sebanyak 17.566 cc atau 157,9
cc/kotak yang tidak berbeda nyata dengan kontrol 17.776 cc atau 158,7 cc/kotak
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SUBSTITUSI RUMPUT LAPANGAN MENGGUNAKAN RUMPUT GAJAH
ODOT UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN SAPI BALI BAKALAN
(SUBSTITUTION OF GRASS FIELD USING GRASS ODOT TO INCREASE
BALI CATTLE GROWTH)
Ni Luh Gede Budiari, I Made Rai Yasa dan I Nyoman Adijaya
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar Selatan, Bali
Email : budiariluhde@yahoo.co.id
ABSTRAK
Penelitian tentang substitusi rumput odot untuk meningkatkan pertumbuhan sapi bali
bakalan, telah dilaksanakan di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan,
Provinsi Bali dari bulan April sampai Oktober 2015. Rancangan yang digunakan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan dua perlakuan pakan. Perlakuan yang
diberikan adalah : P0 (cara petani), yaitu kelompok sapi bali yang diberikan pakan
hijauan berupa 100% rumput lapang dikombinasikan dengan pemberian 1 kg
pollard/ekor/hari dan pemacu tumbuh dosis 1 ml/90 kg berat badan; dan P1 untuk
kelompok sapi yang dipelihara seperti P1 namun 50% hijauan yang diberikan
disubstitusi dengan rumput odot. Masing-masing perlakuan menggunakan 9 ekor sapi
bali jantan umur 1 tahun dengan berat awal rata-rata 124,92 kg untuk P0 dan 125,11 kg
untuk P1. Parameter yang diamati berat badan awal, pertambahan berat badan dan berat
badan akhir. Data dianalisis dengan T-test, serta untuk mengetahui tingkat kelayakan
usahatani dilakukan analisis Revenue cost ratio (R/C), Titik Impas Harga dan Titik
Impas Produksi. Hasil penelitian menunjukkan, kelompok sapi P1 menghasilkan
pertumbuhan rata-rata 27,91% lebih tinggi dibandingkan P0,serta meningkatkan
pendapatan petani sebesar 44,53%.dengan R/C berturut-turut 1,4. dan 1,22.
Kata kunci : pertumbuhan,rumput odot, sapi bali bakalan
ABSTRACT
Research on the grass odot to substitution of grass filed to increase growth bali cattle
r, has been done in Antapan village, Baturiti District, Tabanan, Bali Province from
April to October 2015; used a randomized block design with two treatments of feed.
The treatments were: P0 (existing condition), the group 100% field grass combined with
the granting pollard 1 kg / head / day and boosters grow dose of 1 ml / 90 kg body
weight; and P1 for groups of cattle that are as P1 but 50% of grass field substituted
with grass odot. Each treatment uses 9 bali cattle 1 year old male with an average
initial weight of 124.92 kg to 125.11 kg for P0 and P1. The parameters observed initial
weight, weight gain and final body weight. Data were analyzed with T-test, and to
investigate the feasibility of farming analysis Revenue cost ratio (R / C). The results
showed,that the group P1 cows produce an average growth of 27.91% higher than P0,
and increase farmers' income by 44.53% .with R / C 1.4 respectively. and 1.22.
Keywords: growth, odot grass, bali cattle feeder
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LATAR BELAKANG
Pertumbuhan ternak sapi sangat tergantung pada ketersediaan bahan pakan,
karena pakan merupakan salah satu faktor yang menentukan baik buruknya
perkembangan ternak sapi. Hijauan pakan ternak (HPT) merupakan bagian terbesar
yang diberikan pada ternak sapi di dalam sistem pemeliharaan ternak secara tradisional
di Indonesia. Tidak cukupnya ketersediaan jumlah dan kualitas bahan makanan ternak
dalam siklus tahunan merupakan faktor yang sering mempengaruhi pertumbuhan sapi
Bali (Mastika, 2009) Rendahnya mutu pakan terutama serat kasar seperti rumput
lapangan menyebabkan mikroba pencerna tidak bekerja optimal. Konsekuensinya pada
musim kemarau terjadi penurunan konsumsi pakan yang berakibat menurunnya bobot
badan ternak. Susila, et al. (2007) melaporkan bahwa fenomena ini berimplikasi negatif
terhadap produktivitas sapi Bali.
Hasil beberapa kajian mendapatkan Sapi bali yang diberi pakan rumput lapangan
pertambahan berat badannya hanya mencapai 100-200 g/ekor/hari (Gunawan et al.,
2003). Lebih lanjut Guntoro (2002) melaporkan pemberian pakan yang hanya terdiri
dari rumput dan hijauan lain yang tergantung persediaan dilokasi hanya mampu
memberikan peningkatan berat badan 0,2 – 0,3 kg/ekor/hari; dan Suyasa (2004)
melaporkan 0,35 kg/ekor/hari. Hampir sama dengan sapi penggemukan, Budiari et al.,
(2014) melaporkan bahwa pertumbuhan sapi pembesaran di tingkat petani dengan
pakan rumput lapang hanya tumbuh 0,32 kg/hari. Lebih lanjut Tangendjaja, (2009)
melaporkan bahwa pemberian pakan berupa hijauan saja tidak akan mampu
meningkatkan atau memaksimalkan produksi ternak sehingga perlu suplemen atau
pakan tambahan.
Yuliastini et al. (2003) melaporkan bahwa pemberian pakan yang
dikombinasikan dengan berbagai jenis hijauan akan berpengaruh positif terhadap
produktivitas ternak dibandingkan dengan pemberian satu jenis hijauan. Oleh karena
itu diperlukan suatu terobosan untuk mencari alternatif pakan yang ketersediaannya
kontinyu sepanjang tahun dan berkualitas. Salah satunya adalah dengan menanam salah
satu rumput introduksi (unggul) yang memiliki produksi dan kualitas yang baik seperti
rumput odot. Rumput odot (dwarf napier/ gajah cebol) memiliki kandungan protein
11% lebih tinggi dari rumput gajah yang hanya berkisar antara 6-8%. Aryawan (2003)
melaporkan titik kritis hijauan pakan untuk daerah tropis adalah minimal mengandung
protein kasar (PK) 7%. Lebih lanjut dilaporkan kandungan protein kasar (PK) dibawah
7% menyebabkan aktivitas mikroba dalam rumen akan menurun sehingga kecepatan
pencernaan akan berkurang. Terkait dengan poensi dan permasalahan tersebut, maka
dilakukan penelitian substitusi rumput lapangan dengan rumput odot untuk pakan sapi
Bali bakalan.
BAHAN DAN METODA
Kajian dilaksanakan di Kelompok Ternak Setia Makmur, di Desa Antapan,
Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dari bulan April sampai
Oktober 2015. Rancangan yang digunakan pada kajian ini adalah Rancangan Acak
Kelompok (RAK) dengan dua perlakuan pakan. Masing-masing perlakuan
menggunakan 9 ekor sapi bali sebagai ulangan. Sapi Bali yang digunakan adalah sapi
bali jantan berumur 1 tahun dengan berat rata-rata 124,92 kg untuk P0 dan 125,11 kg
untuk P1 Perlakuan pakan yang diberikan :
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 P0 : kelompok sapi yang diberikan pakan hijauan berupa 100% rumput lapang


dikombinasikan dengan pemberian 1 kg pollard/ekor/hari dan dinjeksi pemacu
tumbuh 1 ml/90 kg berat badan
P1 : kelompok sapi yang dipelihara seperti P0, namun 50% pakan rumput lapang
diganti dengan rumput odot.

Pemacu tumbuh diberikan sebanyak 5 kali dengan interval 30 hari secara injeksi
di daerah leher secara intra muscular (IM). Pemacu tumbuh yang digunakan adalah
Boldemax® produksi Agrovetmarket animal health Canada. Parameter yang diamati
berat badan awal, pertambahan berat badan, dan berat badan akhir. Data dianalisis
dengan dengan T -Test (Steel and Torrie, 1993), serta untuk mengetahui tingkat
kelayakan usahatani tersebut dilakukan melalui analisis Revenue cost ratio (R/C ratio),
Titik Impas Produksi (TIP), dan Titik Impas Harga (TIH). Apabila R/C ratio > 1, maka
usahatani tersebut layak untuk diusahakan, sebaliknya jika R/C ratio < 1, maka
usahatani tersebut tidak layak diusahakan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertambahan bobot badan
Hasil kajian menunjukkan, kelompok sapi P1 (sapi bali yang diberikan pakan
50% rumput lapang , 50% rumput odot, pollard dan diinjeksi dengan pemacu tumbuh
(P1) nyata (P<0,05) lebih tinggi dibandingkan P0 (Tabel 1). Hal ini disebabkan karena
kandungan gizi pakan P1 lebih baik dari P0. Pemberian rumput odot menyebabkan
kandungan protein pakan menjadi meningkat. Hasil analisis yang dilakukan di
laboratoriun Nutrisi dan Pakan Ternak Loka Penelitian Sapi Potong di Grati
menunjukkan, rumput odot (dwarf napier/ gajah cebol) mengandung protein kasar (PK)
20,66%, lemak kasar (LK) 1,35%, serat kasar (SK) 23,41% dan Total Digestible
Nutrient (TDN) 58,95% sedangkan rumput lapang PK 6,70%, LK 1,80%, SK 34,20%
dan TDN 50,70%. Disamping itu rumput odot memiliki tekstur yang lembut dan
palatabilitas yang baik dibandingkan rumput lapang. Mariyono dan Romjali, (2007)
menyatakan tingkat konsumsi ransum dipengaruhi oleh status fisiologis ternak, kualitas
dan palatabilitas ransum. Sebagai dampaknya, makin tinggi kualitas pakan maka
pertumbuhan ternak akan semakin baik pula.
Tabel 1. Pertumbuhan sapi bali bakalan di Desa Antapan Baturiti dengan pakan dasar
dengan komposisi pakan yang tahun 2015
Perlakuan
Uraian
P0
P1
ns
Berat badan awal (kg/ekor)
124,72
125,11ns
Berat badan akhir (kg/ekor)
220,78*
256,83**
Pertambahan berat badan harian
(kg/ekor/hari)
0,31*
0,43**
Keterangan :
1) P0 (cara petani) : sapi bali diberikan pakan 100% rumput lapang, 1 kg
pollard/ekor/hari ditambah pemberian pemacu tumbuh secara injeksi dengan
dosis 1 ml/90 kg berat badan;
P1 : sapi bali diberikan pakan 50% rumput lapang + 50% rumput odot + 1 kg
pollard/ekor/hari ditambah pemberian pemacu tumbuh secara injeksi dengan
dosis 1 ml/90 kg berat badan
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2)

Superskrip yang sama pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang tidak
nyata (P>0,05) dan superskrip berbeda pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang
nyata (P<0,05)

Pemberian pemacu tumbuh 1ml/90kg berat badan menyebabkan meningkatnya
nilai cerna pakan sehingga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan dan efisiensi
penggunaan pakan. Budiari et al. (2014). melaporkan bahwa pemberian pemacu tumbuh
pada sapi pembesaran memberikan pertambahan berat badan 0,60 kg/hari lebih tinggi
dari yang tanpa pemberian pemacu tumbuh. Lebih lanjut Yasa et al., (2013) melaporkan
pemberian pemacu tumbuh pada ternak sapi penggemukan sebanyak 1 ml/90 BB
menghasilkan pertambahan berat badan 0,88 kg/ekor/hari lebih tinggi dari sapi yang
tanpa diberikan pemacu tumbuh yaitu sebesar 0,50 kg/ekor/hari. Budiari dan Yasa.
(2015) melaporkan pemberian pemacu tumbuh pada ternak babi memberikan
pertambahan berat badan 0,60 kg/hari. Kelinci jantan yang diberikan pemacu tumbuh
dosis anjuran menghasilkan pertambahan berat badan 868 g lebih tinggi dari kontrol
yaitu 775 g (Thabet et al., 2010). Lebih lanjut dilaporkan dengan peningkatan
penggunaan pemacu tumbuh 2 kali dosis anjuran menghasilkan pertambahan berat
badan sebesar 1.097 g dan efisiensi penggunaan pakan sebesar 42% lebih tinggi dari
kontrol.
Pemberian pakan konsentrat (pollard) dapat memberikan pertumbuhan yang
lebih baik karena pollard kandungan gizinya lebih baik dari hijauan. Pemberian pakan
berupa hijauan saja tidak akan memaksimalkan produksi ternak sehingga perlu
suplemen atau pakan tambahan baik berupa dedak atau pollard (Tangendjaja, 2009).
Adijaya et al. (2011) melaporkan bahwa sapi yang diberikan dedak padi 2 kg/ekor/hari
dengan pakan dasar hijauan memberikan peningkatan bobot badan 0,50 kg/ekor/hari
sedangkan dengan pemberian pakan hijauan saja peningkatannya hanya 0,27
kg/ekor/hari. Lebih lanjut Adijaya et al. (2012) melaporkan sapi induk yang diberikan
dedak kulit kacang tanah 1,5 kg/ekor/hari pada 2 bulan sebelum dan setelah melahirkan
mampu meningkatkan berat lahir pedet dari rata-rata 15,16 kg menjadi 16,79 kg.

Gambar 1. Pertumbuhan sapi bali pembesaran yang diberikan substitusi rumput odot
tahun 2015
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Tabel 2. Analisis usahatani pemeliharaan sapi Bali bakalan yang diberikan perlakuan
pakan dan zat pemacu tumbuh tahun 2015
No Uraian

Volume

Satuan
Harga
satuan
(Rp)

I
1
2
3
4
5
6
7

8
9
II

1
2
3

III
IV
V
VI
VII

Input (biaya saprodi)
Bibit P0 : 124,72; P1 : 125,11, 1
Rp. 38.000/kg
Pollard 1 kg/hari
180
Mineral
3
Obat anti cacing
1
Anti lalat
15
Pemacu tumbuh 5 kali aplikasi 5
@ Rp.25.000/aplikasi
Tenaga kerja mencari pakan 33,75
dan membersihkan kandang
Penyusutan kandang; biaya
180
membangun kandang 2,5 juta
untuk 10 tahun
Penyusutan peralatan seperti 6
sabit, keranjang rumput, dll
Total (Rp)
Output (penerimaan)
Penjualan ternak, P0 : 220,71 1
kg; P1 : 256,83 kg, Rp.
42.000/kg
Penjualankompos rata-rata
450
2,5/kg, Rp.500,-/kg
Penjualan bio urin, rata-rata 8 1.440
liter/hari @Rp.500,-/liter
Total Penerimaan (Rp)

ekor

Perlakuan
P0
P1

4.864.080

4.879.290

810.000
21.000
8.000
30.000
125.000

810.000
21.000
8.000
30.000
125.000

kg
kg
bolus
ml
kali

4.500
7.000
8.000
2.000
25.000

HOK

70.000 2.362.500

2.362.500

hari

685

123.300

bulan

50.000 50.000

ekor

123.300

50.000

8.343.880

8.359.090

9.269.820

10.786.860

kg

500

225.000

225.000

liter

500

720.000

720.000

10.214.820

11.731.860

Keuntungan (Rp)
Peningkatan keuntungan %
R/C
TIH (Rp/kg)
TIP (kg/ekor)

1.870.940,00 3.372.770,00
44,53
1,22
1,40
37.238
32.547,17
195,7
199,0

Keterangan : P0 (cara petani) : sapi bali diberikan pakan 100% rumput lapang, 1 kg
pollard/ekor/hari, ditambah pemberian pemacu tumbuh secara injeksi dengan
dosis 1 ml/90 kg berat badan ; P1 : sapi bali diberikan pakan 50% rumput
lapang + 50% rumput odot + 1 kg pollard/ekor/hari, ditambah pemberian
pemacu tumbuh secara injeksi dengan dosis 1 ml/90 kg berat badan
Pertumbuhan sapi pembesaran sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan yang
diberikan, semakin baik kualitasnya pertumbuhannya akan semakin cepat dan waktu
yang diperlukan untuk penggemukan semakin pendek juga. Pada prinsipnya konsumsi
pakan pada hewan adalah untuk memenuhi kebutuhan energi. Ternak akan berhenti
makan bila kebutuhan energinya telah terpenuhi atau perutnya telah terisi oleh pakan
yang melampaui kapasitas walaupun kebutuhan nutrien belum tercukupi. Untuk
mendapatkan tingkat konsumsi yang optimal diperlukan formulasi ransum yang sesuai
dengan kebutuhan ternak yaitu ransum yang mengandung nutrien yang cukup dan
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seimbang. Gambar 1 menunjukan pertumbuhan P1 lebih baik dari P0 karena pemberian
rumput odot, pollard dan zat pemacu tumbuh. Kandungan gizi pakan P1 lebih baik dan
dengan pemacu yang fungsinya meningkatkan kecernaan maka zat-zat pakan lebih
banyak diserap oleh tubuh sehingga pertumbuhannya lebih baik. Partama et al., (2007)
melaporkan bahwa kecukupan nutrien seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan
mineral sangat menentukan produksi protein mikroba rumen dan pada akhirnya
meningkatkan pemanfaatan energi untuk pertumbuhan ternak.
Analisis Finansial Usahatani
Hasil analisis menunjukkan, kedua model usahatani yang dilakukan
menguntungkan. Meskipun demikian, model P1 lebih menguntungkan dibandingkan
dengan P0 dengan R/C berturut-turut 1,4 dan 1,22 (Tabel 2). Secara ekonomi, substitusi
50% rumput odot berdampak positif terhadap keuntungan usahatani ini. Dengan
substitusi 50% rumput odot berpotensi meningkatkan keuntungan mencapai 44,53%, yaitu
dari Rp. 1.870.940,- menjadi Rp. 3.372.770,- (Tabel 2). Hasil analisis juga
menunjukkan, untuk menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan, sapi kelompok P0
minimal harus mencapai bobot akhir 195,7 kg atau dengan harga bobot hidup minimal
Rp. 37.238/kg; berbeda dibandingkan sapi P1, yakni 199 kg atau Rp. 32.547,17/kg
(Tabel 2).

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan :
1.
2.

Penggunaan 50% rumput odot untuk menggantikan rumput lapangan tumbuh
27,91% lebih tinggi, yaitu dari 0,31 kg/hari menjadi 0,43 kg/hari.
Penggunaan 50% rumput odot untuk menggantikan rumput lapangan juga
meningkatkan pendapatan petani sebesar 44,53%

Saran :
 Melalui penelitian ini disarankan untuk meningkatkan populasi dan pemanfaatan
rumput odot di lapangan untuk meningkatkan produktivitas ternak sapi.
DAFTAR PUSTAKA
Adijaya N, Yasa IM, Mahaputra K, Kertawirawan PA, Sugianyar M, Sugiarta P,
Priningsih PY. 2012. Demplot Integrasi Tanaman Ternak Mendukung PSDS di
Kec. Gerokgak, Buleleng. Laporan Akhir Tahun. Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Bali. 39 hal.
Adijaya N, Kertawirawan PA, Sugiarta P, Mahaputra K, Resinani MD, Priningsih
PY. 2011. Demplot Integrasi Tanaman Ternak Mendukung PSDS di Kec.
Gerokgak, Buleleng. Laporan Akhir Tahun. Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Bali. 37 hal.
Aryawan IGN. 2003. Pengaruh Dosis Pupuk Kandang dan Pupuk Nitrogen terhadap
Pertumbuhan dan Hasil Hijauan Rumput Brachiaria di Kecamatan Payangan
Kabupaten Gianyar. Tesis. Universitas Udayana Denpasar.
Budiari NLG, Raiyasa IM, Kertawirawan IPA. 2014. Peningkatan Produktivitas Sapi
Bali Dara Dengan Pemanfaatan Limbah Jagung Manis. Prosiding. Seminar

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

614

Nasional. Pembangunan Nasional Berbasis Teknologi dan Sumberdaya Lokal.
Kerjasama LPPM dengan Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah
Jember.
Budiari NLG Raiyasa IM. 2015. Pengaruh Pemacu Tumbuh Terhadap Pertumbuhan
Babi Peranakan Landrace yang Diberikan Pakan Limbah Hotel Di Kabupaten
Badung. Prosiding. Seminar Nasional Ternak Babi dan Kongres I AITBI.
Sumbangan Peternakan Babi dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Nasional
Dan Mendorong Peluang Ekspor. Fakultas Peternakan Universitas Udayana.
Gunawan A, Dickey, Lukman S. 2003. Sapi Bali, Potensi Produktivitas dan Nilai
Ekonomi. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
Guntoro S. 2002. Membudidayakan Sapi Bali. Kanisius, Yogyakarta.
Mariyono, Romjali E. 2007. Petunjuk Teknis Teknologi Inovasi Pakan Murah Untuk
Usaha Pembibitan Sapi Potong. Loka Penelitian Sapi Potong. Grati Pasuruan.
Hal 1 – 28.
Mastika I M., Puger AW. 2009. Upaya Perbaikan Penampilan (Performance) Sapi Bali
Melalui Perbaikan Ketersediaan dan Kualitas Pakan. Makalah Disampaikan pada
Seminar Sapi Bali di Unud dalam Rangka Perayaan Dies Natalis Unud ke 47,
pada Tanggal 5-6 Oktober 2009, di Kampus Pusat Sudirman Denpasar. Fakultas
Peternakan, Universitas Udayana. 12 hal.
Panjaitan T. 2001. NutritiveValue of Preserved Gliricidia (Glirisidia sepium) as
Ruminant Feed. Master Thesis. James Cook University
Partama IBG, Mahardika IG, Suarna IW, Suprapta DN. 2007. Penelitian Peningkatan
Produktivitas Sapi bali melalui Peningkatan Kualitas Ransum Berbasis Bahan
Pakan Lokal. Laporan Hasil Penelitian Kerjasama BAPPEDA Prov. bali dengan
UNUD, Denpasar-bali.
Yasa IMR, Kamandalu AANB, Adijaya IN, Guntoro S, Kertawirawan PA, Sugiarta IP,
Rinaldi J, Anggoro P, Sudiantara Cipta P, Priningsih PY. 2013. Model
Penggemukan Sapi Bali Berkelanjutan Di Daerah Sentra Pengembangan
Sayuran. Studi Kasus Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Laporan.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali, Balai Besar Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi Pertanian. 36 hal.
Susila TGO, Pratama IBG, Raka IM. 2007. Peningkatan Produktivitas Sapi Bali
Penggemukan Melalui Suplementasi Mineral Vitamin Kompleks dalam Ransum
Berbasis Jerami Padi. Prosiding Seminar Nasional Percepatan Alih Teknologi
Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan. Denpasar, 2 Agustus 2007. Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian Bali. Hal. 399-403.
Suyasa I N, Guntoro S, Soethama IKW. 2004. Peningkatan Produktivitas Sapi Bali
Melalui Pemberian Complete Feed Pada pola Integrasi Padi – Ternak Di Bali.
Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Untuk mendukung Pembangunan
Pertanian. Denpasar, 6 Oktober 2004. Pusat penelitian dan pengembangan Sosial
Ekonomi Pertanian. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali. Hal 344-348.
Steel RGD Torrie JH. 1993. Prinsip dan prosedur Statistika. Diterjemahkan Bambang
Sumantri. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Tangendjaja. B. 2009. Teknologi Pakan dalam Menunjang Industri Peternakan di
Indonesia. Majalah Pengembangan Inovasi Pertanian. Volume 2, No. 3, Th
2009. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
Hal 193-194.
Thabet SN, Abdelrazek EM, Ghazy EW, Elballal SE. 2010. Effect of the Anabolic
Steroid, Boldenone undecylenate on Reproductive Performance of Male Rabbits.
J. Reprod & Infertility 1(1) : 08-17. 2010

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

615

Yuliastini D, Martawidjaya M, Isbandi, Setiadi B, Subandriyo. 2003. Tatalaksana
Pemberian Pakan dan Tingkat Kematian Anak Pra Sapih Pada Domba di Desa
Pasiripis, Kabupaten Majalengka dan Desa Tegalsari, Kabupaten Purwakerta.
Prociding. Seminar Nasional Teknologi peternakan dan Veteriner. Puslitbang
Peternakan.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

616
PERTUMBUHAN RUMPUT LAUT (Kappaphycus alvarezii)
DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK Ulva
(GROWTH PERFORMANCE Kappaphycus alvarezii WITH ADDITIONAL OF
ULVA EXTRACT)
Engga Dwi Oktoradini1, Nunik Cokrowati1, M. Marzuki1
1

Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram
Jl. Pendidikan No.37 Mataram
Korespondensi: 081907193232,
Email : n_cokrowati@icloud.com atau nunikcokrowati@unram.ac.id

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perendaman
ekstrakulvalactucaterhadap pertumbuhan rumput laut (Kappaphycus alvarezii) dan
untuk mengetahuilama waktu perendaman yang optimal bagi pertumbuhanKappaphycus
alvarezii. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2016, di
perairan Desa Ekas Buana Kecamatan JerowaruKabpupaten Lombok Timur. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan perlakuan lama
perendamanKappaphycus alvareziimenggunakan ekstrak Ulva lactuca yaitu 2 jam, 4
jam, 6 jam, 8 jam dan 10 jam. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) dan data dianalisis menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA) pada taraf
nyata 5%. Parameter penelitian adalah pertumbuhan mutlakKappaphycus alvarezii,
pertumbuhan spesifik Kappaphycus alvarezii dan kualitas air. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perendaman Kappaphycus alvarezii menggunakan ekstrak Ulva
lactuca memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan
spesifik. Perlakuan lama perendaman tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan
mutlak dan pertumbuhan spesifik. Lama waktu perendaman yang optimal adalah 4 jam.
Kisaran suhu perairan adalah 29,6º C - 32,6ºC, kecerahan 3,8 m - 4,1m, arus 30,33 – 40
cm/detik, salinitas 29-34 ppt, dan oksigen terlarut 5,84 mg/ l -7,29 mg/l.Kesimpulan
dari penelitian ini adalah perendaman Kappaphycus alvarezii menggunakan ekstrak
Ulva lactuca memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan mutlak dan
pertumbuhan spesifik dengan waktu perendaman optimal adalah 4 jam.
Kata Kunci:

kualitas
air,
pertumbuhan
perendaman,waktu.

mutlak,

pertumbuhan

spesifik,

LATAR BELAKANG
Rumput laut merupakankomoditas ekonomi penting yang potensial dikembangkan di
Indonesia.Saat ini Indonesia masih dikenal sebagai negara penyuplai bahan baku
rumput laut(raw seaweed)dikarenakan sebagian besar rumput laut Indonesia masih
diekspor dalam bentuk rumput laut kering (Wibowo et al., 2011). Luas lahan efektif
untuk pengembangan budidaya rumput laut sebesar 38.473,3 ha dengan total produksi
rumput laut Indonesia pada tahun 2014 mencapai 5.318,75 ton (DJPB, 2013; KKP,
2015). Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)memiliki lahan efektif untuk budidaya
komoditas rumput laut seluas 22.665 ha, selanjutnya Kementerian Kelautan dan
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Perikanan (KKP) 2015 secara nasional produksi rumput laut di NTB menempati posisi
ke–9 dengan total produksi tahun 2014 sebesar 230.644 ton (KKP, 2015).
Teluk Ekas yang terletak di Desa Ekas Buana Kecamatan JerowaruKabupaten Lombok
Timur,memiliki potensi untuk pengembangan budidaya rumput laut. Kabupaten
Lombok Timur memiliki luas lahan yang efektif untuk budidaya rumput laut seluas
2.000 ha. Hasil produksi pada tahun 2014 mencapai 148.557,0 ton. Berdasarkan dari
hasil produksi,Kabupaten Lombok Timur dengan luas wilayah yang lebih besar
memproduksi rumput laut dalam jumlah yang rendah. Sementara permintaan pasar akan
rumput laut selalu meningkat tiap tahunnya (BPS, 2015; Hikmayani, 2007).
Permasalahan budidaya rumput laut saat ini adalah keterbatasan bibit dan kualitas
bibit. Bibit yang digunakan pembudidaya saat ini adalah bibit yang digunakan secara
berulang. Sehingga kualitas bibit cenderung kurang baik yaitu pertumbuhan rendah dan
mudah terserang penyakit. Saat ini Seaweed Center Gerupuk telah menghasilkan
perbanyakan bibit dari kultur jaringan. Harga bibit tersebut tidak terjangkau oleh
pembudidaya dan jumlahnya terbatas, sehingga perlu alternatif lain untuk mengatasi
permasalahan tersebut.
Upaya yang dapat dilakukan untuk memicu pertumbuhan rumput laut yaitu melalui
pemberian hormon pertumbuhan. Sedayu (2014) dan Brotowijaya (1984) menjelaskan
bahwa pada Ulva lactuca terdapat hormon pemacu tumbuh seperti, giberlin, sitokinin
dan auksin yang mampu meningkatkan pertumbuhan pada tanaman. Oleh karena itu
akan diteliti bagaimana pengaruh perendaman ekstrak Ulva lactuca terhadap
pertumbuhan rumput laut Kappapyucus alvarezii. Tujuan penelitiian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh dari ekstrak Ulvalactucaterhadap pertumbuhan Kappapycus
alvarezi
dan
untuk
mengetahuiwaktuperendaman
yang
optimal
bagi
pertumbuhanKappapycus alvarezii.
BAHAN DAN METODA
Alat-Alat
Alat yang digunakan adalah bak volume 15 liter, gelas ukur, tali ris, lisung, tali
induk, timbangan, Disolved Oksigen Meter (DO Meter), Refraktometer, pH meter,
Secchidisk, Thermometer, bola duga, kamera, pemberat, alat tulis, pelampung dan tali
rafiah.
Bahan-bahan
Bahan yang digunakan adalah Kappaphycus alvarezii, Ulva lactuca dan air laut.
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunaakan adalah metodeeksperimen. Perlakuan dalam
penelitian ini adalah perendaman ekstrak Ulva lactuca.Pengambilan sampel dilakukan
sebanyak enam kali, masing-masing pada umur 7, 14, 21, 28, 35, dan 42 hari setelah
tanam. Sampel diambil pada tiga titik sampling pada setiap tali ris di long line.
Prosedur Penelitian
Bibit rumput laut yang telah diikat dengan berat awal masing–masing 70 gram
kemudian direndamdengan ekstrakUlva lactuca. Penanaman rumput laut dilakukan
dilong line yang menggunakan tali polyetilen (PE). Tali PE 6 mm sepanjang 50 m
digunakan sebagai tali ris. Pelampung dari botol air mineral diikatkan pada tali ris
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dengan jarak 3 m antar pelampung. Sedangkan pelampung dari bola besar diikatkan
pada sudut – sudut utama.
Rancangan Penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan
24 unit percobaan yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 4 ulangan dan satu kontrol:
kontrol : Tanpa perendaman ekstrak Ulva lactuca
P1
: Ekstrak Ulva lactuca dengan lama perendaman 2 jam
P2
: Ekstrak Ulva lactuca dengan lama perendaman 4 jam
P3
: Ekstrak Ulva lactuca dengan lama perendaman 6 jam
P4
: Ekstrak Ulva lactuca dengan lama perendaman 8 jam
P5
: Ekstrak Ulva lactuca dengan lama perendaman 10 jam

4

2
1

5

3
6

7
8

Gambar 1. Konstruksi Long Line
Keterangan :
1. Pelampung Utama
2. Tali Jangkar
3. Tali Utama
4. Pelampung Pembantu
5. Jangkar Utama
6. Tali Pembantu
7. Tali Ris Bentang
8. Jangkar Pembantu
Parameter Penelitian
Parameter dalam penelitian ini adalah pertumbuhan mutlak Kappaphycus
alvarezii, Pertumbuhan spesifik Kappapycus alvarezii dan Kualitas Air.
Analisis Data
Data laju pertumbuhan rumput laut dan parameter kualitas air yang telah
diperoleh akan ditabulasi menggunakan mikrosof excel dan dianalisis menggunakan
Analysis of Variance(ANOVA) pada taraf nyata 5%, kemudian dilakukan uji lanjutBNT
(Beda Nyata Terkecil) apabila terdapat pengaruh yang signifikan (berbeda nyata)
dariperlakuan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
PengaruhEkstrakUlvalactucaTerhadap Pertumbuhan Kappapycus alvarezii
Hasil Analysis of Variance (ANOVA) menunjukkan bahwa pengaruh perendaman
ekstrak Ulvalactucaterhadappertumbuhan mutlak dan laju pertumbuhan spesifik
Kappapycus alvareziisebagaimana pada tabel hasil ANOVA.
Tabel 1. Hasil Analysis of Variance
(ANOVA)PengaruhPerendamanEkstrakUlvalactucaTerhadapPertumbuhanKappapycus
alvarezii.
Perlakuan
Pertumbuhan Mutlak
Pertumbuhan Spesifik
P. Kontrol

251,25b± 16,74

5,16b± 0,05

P1

302,5ab± 36,76

5,31ab± 1,09

P2

366,25a± 62,96

5,46a± 0,15

P3

357,5a± 40,40

5,44a± 0,09

P4

327,5ab± 100,05

5,33ab± 0,23

P5

355a± 76,71

5,43a± 0,19

LSD (0,05)
Anova

92,23
NS

0,23
NS

Ekstrak dari Ulvalactuca terbukti memiliki hormon pemacu tumbuh dan
memberikan pengaruh terhadap pertumbuhanKappapycus alvarezii. Pertumbuhan
Kappapycus alvarezii yang diberikan ekstrak Ulvalactuca memiliki berat yang lebih
tinggi dari pada pertumbuhan rumput laut yang tidak diberikan ekstrak Ulvalactuca,
dengan nilai masing –masing nilai dari perlakuan dan kontrol adalah P1 302,5gram, P2
366,25gram, P3 357,5gram, P4 327,5 gramdan P5 355 gram dan kontrol (tanpa ekstrak)
yaitu 251,25 gram. Namun pemberian ekstrakUlvalactuca dengan lama perendaman
yang berbeda-beda yaitu 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam dan 10 jam tidak berpengaruh
signifikan antar perlakuan.
Hasil AnalysisofVariance (ANOVA)menunjukkan bahwa tidak perlu dilakukan
uji lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) karena hasil perhitungan pemberian ekstrak
Ulvalactuca tidak signifikan (p>0.05) antara perlakuan pertumbuhan mutlak maupun
terhadap laju pertumbuhan spesifik Kappapycus alvarezii. Tidak berpengaruh signifikan
antar perlakuan diduga karena lama perendaman yang berbeda-beda mempengaruhi
daya serap thallus atau kemampuan thallus dalam meyerap nutrien yang diberikan
selama perendaman. Pramesti (2000) menyatakan bahwa proses penyerapan nutrien
pada rumput laut dilakukan secara difusi osmosis melalui seluruh bagian tubuhnya.
Membran sel yang merupakan bagian terluar setelah dinding sel bertindak sebagai
pelindung isi sel yang ada dalam tubuh dan yang akan mengatur nutrien yang keluar dan
masuk ke dalam sel.
Lama perendaman yang kurang tepat mengakibatkan thallus tidak dapat secara
optimal menyerapan nutrien, sehingga proses metabolisme pada rumput laut akan
terganggu. Mekanisme pertahanan hidup tumbuhan bergantung pada kemampuan
vakuola menjaga konsentrasi zat-zat terlarut di dalamnya, volume vakuola semakin
bertambah dengan masuknya nutrien ke dalam sel yang mengakibatkan berat dari
tanaman uji juga semakin meningkat serta lancarnya pertukaran air dan zat hara akan
mengakibatkanproses metabolisme juga akan lancar sehingga terjadi pertumbuhan yang
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optimal. Perendaman yang terlalu lama atau terlalu cepat tidak dapat meningkatkan
pertumbuhan rumput laut karena diduga pada waktu yang terlalu lama proses
penyerapan yang dilakukan oleh thallus melebihi kemampuan penyerapan yang
mengakibatkan vakuola tumbuhan menjadi rusak dan mekanisme pertukaran air dan zat
hara tidak lancar lagi. Perubahan tekanan osmotik yang terlalu besar di dalam sel
tanaman sehingga air yang ada dalam sel akan berdifusi keluar, dan volume sel
mengalami penyusutan. Selain itu membran sel, enzim dan organel sel yang lainnya
akan rusak dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga pertumbuhan
tanaman menjadi tidak optimal. Jika tekanan osmotik tidak seimbang, maka pertukaran
air, nutrien dan ion-ion yang dibutuhkan oleh sel menjadi tidak optimal. Sedangkan
untuk waktu perendaman yang lebih cepat diduga thalllus belum dapat menerap nutrisi
yang diberikan secara optimal atau belum mencapai batas kemampuan vakuola, dimana
nutrien yang tidak terserap diluar sel lebih besar dari pada didalam sel yang
mengakibatkan pertumbuhan rumput laut tidak meningkat.
LamaPerendaman Ekstrak Ulva lactucaOptimal Bagi PertumbuhanKappapycus
alvarezii
Hasil perhitungan pertumbuhan mutlakdan laju pertumbuhan spesifik selama 6
minggu didapatkan nilai yang hampir sama pada perendaman 6 jam dan perendaman 10
jam sedangkan nilai tertinggi didapatkan pada perendaman 4 jamdan terendah pada
perendaman 2 jamdengan konsentrasi ekstrak yang sama yaitu 5%, untuk kontrol
didapatkan nilai berat yang paling rendah dari semua perlakuan yang diberikan ekstrak
ulva lactuca. Pengamatanterhadap pertumbuhan mutlakdan laju pertumbuhan
spesifikKappapycus alvarezii, pemberian ekstrak dengan lama perendaman, 2 jam (P1),
4 jam (P2), 6 jam (P3), 8 jam (P4) dan 10 jam (P5) memiliki nilai pertumbuhan yang
lebih tinggi dari pada pertumbuhan rumput laut tanpa ekstrak kontrol, tetapi pada
perlakuan 4 (lama perendaman 8 jam) pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan spesifik
rumput laut (Kappapycus alvarezii)mengalami penurunan. Penurunan tersebut dapat
dipengaruhi oleh waktu perendaman yang berbeda-beda, hal ini sesuai dengan
pernyataan Hilyana (2014) dan Silviana (2009) bahwa hal yang menentukan kualitas
rumput laut melalui perendaman adalah lama waktu perendaman, meskipun nutrisi yang
diberikan melalui proses pemupukan melimpah, namun tidak akan efektif jika lama
perendamannya tidak sesuai karena rumput laut memerluhkan waktu dalam menyerap
nutrisi yang diberikan melalui pemupukan.
Hasiln penelitian menunjukan bahwa tingkat pertambahan berat yang tinggi
terjadi pada perlakuan 4 jam perendaman yaitu 366,25gr sedangkan pada perendaman 2
jam (302,5 gr), perendaman 6 jam (357,5 gr), 8 jam (327,5 gr) serta perendaman 10 jam
(355 gr) sudah tidak lagi dapat meningkatkan nilai pertumbuhan pada rumput laut,
diduga karena ada perbedaan lama waktu perendaman yang mempengaruhi kemampuan
thallus dalam proses penyerapan nutrisi bagi pertumbuhan rumput laut. Tingginya nilai
pertambahan berat pada perlakuan 4 jam dapat dikatakan bahwa perendaman yang
optimal untuk pertumbuhan Kappapycus alvarezii dengan pemberian dosis ekstrak
Ulvalactuca sebanyak 5% adalah perendaman 4 jam, karena pada waktu perendaman 4
jam diduga adalah waktu yang dibutuhkan oleh thallus dalam proses penyerapan agar
dapat meyumbangkan nutrien kedalam sel atau vakuola secara seimbang antara
keadaaan diluar sel dan didalam sel, dimana kebutuhan akan oksigen masih terpenuhi
dan vakoula masih dapat menerima nutrien yang diserap oleh thallus. Sedangkan
perendaman di bawah 4 jam juga diduga tidak dapat meningkatkan pertumbuhan
rumput laut karena penyerapan nutrisi yang diberikan belum dapat terserap secara
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optimal atau belum memenuhi ruang vakuola, sehingga tekanan diluar sel masih lebih
besar dari pada tekanan yang ada didalam sel rumput laut.
Laju pertumbuhan spesifik Kappapycus alvarezii menunjukkan bahwa tingkat laju
pertumbuhan spesifik dapat dikatakan sama dengan pertumbuhan mutlak, karena
perlakuan yang baik dan memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan
lainnya adalah perlakuan 4 jam perendaman yaitu 5,46 % meskipun dengan selisih nilai
yang tidak berbeda nyata.
Kualitas Air
Berikut adalah hasil pengukuran kualitas air selama penelitian.
Tabel 2. Parameter Kualitas Air.
Pengamatan Minggu KeParameter yang
Amati
1
2
3
4
5
6
Suhu (ᵒC)
Do (mg/L)

30,4
7,29

32,6
5,84

31,5
6,24

29,6
7,34

30,4
7,29

32,4
5,84

Salinitas (ppm)

29

32

34

30

32

29

pH
Kecerahan (m)

10,1
3,8

10,3
4,1

10,2
3,5

9,6
3,8

10,1
3,8

10,2
4,1

Arus (m/menit)

20

25

35

30

40

35

Kelayakan
Budidaya
Rumput
Laut
27-30
>4
28-34 atau
>37
6,5-8,5
>5
20-30 atau
>40

Sumber : Kepmen No. 51/MENKLH/2004

Suhu mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan dan pertumbuhan
rumput laut. Nutrisi yang dibutuhkan oleh rumput laut diperoleh dari nutrien yang
terkandung dalam badan air dan akan tumbuh dengan baik pada daerah yang
mempunyai suhu antara 27oC-30oC (Santoso, 2008).
Kisaran suhu di perairan Teluk Ekas berkisar antara 29,6-32,6oC. Perubahan suhu
tertinggi selama penelitian terjadi pada minggu ke-2 dan minggu ke-6 yaitu 32,4 dan
32,6oC, menurut Arisandi (2013) hal ini disebabkan oleh aktivitas yang lambat
membuat air tidak cepat teraduk, ditambah penetrasi sinar matahari yang tidak terhalang
membuat suhu air semakin panas saat siang hari, sedangkan suhu rendah terjadi pada
minggu ke-4 yaitu 29,6 hal ini diduga karena air hujan yang masuk kedalam air yang
diikuti oleh kecepatan arus yang besar menyebabkan pergerakan massa air tercampur
yang awalnya perairan dengan suhu tinggi (panas) kemudian air hujan masuk membuat
perairan dalam keadaan dingin atau mengalami penurunan suhu menjadi lebih rendah
dari suhu biasanya.
Berdasarkan hasil pengukuran suhu di teluk ekas menunjukkan bahwa perairan
tersebut memiliki kisaran suhu sebesar 29,6-32,6oC. MENKLH (2004) menyatakan
bahwa kisaran yang layak untuk pertumbuhan rumput laut adalah berada pada kisaran
27oC-30oC.Suhu kurang dari 20oC, Kappaphycus alvarezii akan mengalami kematian.
Sedangkan pada suhu 21-30oC rata-rata pertumbuhannya akan optimal dan
Kappaphycus alvarezii mengalami kematian pada suhu sekitar 35oC. Suhu saat
dilakukan penelitian ini dapat dikategorikan kurang layak, namun pada kondisi ini
masih memungkinkan rumput laut tumbuh dengan baik.
Oksigen terlarut di lokasi penelitian ini dalam kondisi bagus dan masih bersifat alami
untuk budidaya Kappapycus alvarezii yaitu berkisar antara 5,84 mg/l - 7,68 mg/l, hal ini
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

622
didukung oleh Effendy (2003) bahwa kandungan oksigen terlarut (DO) yang sangat
sesuai untuk hidup rumput laut berkisar antara 4-10 mg/l.Nilai DO tersebut masih dalam
kisaran yang normal meskipun terjadi penurunan yang drastis dari pada minggu
sebelumnya, sebab jika oksigen terlarut <5 mg/l atau tidak > 4 mg/l maka dapat
diindikasikan perairan tersebut mengalami gangguan oksigen (Kamlasi, 2008). Hasil
pengukuran oksigen terlarut tersebut masih dalam kondisi bagus dan masih bersifat
alami untuk budidaya kappaphyicus alvarezii, karena konsentrasi oksigen terlarut
terendah adalah <5 mg/l.
Kisaran salinitas diperairan teluk ekas yaitu antara 30-34 ppm. Salinitas dari
minggu ke minggu berfluktuasi tidak terlalu jauh, namun pada minggu ke-4 terjadi
penurunan yaitu 30 ppm penurunan yang cukup drastis dari minggu sebelumnya.
Penurunan salinitas terjadi karena hujan sehingga mengakibatkan salinitasmenjadi
berubah drastis atau lebih rendah dari pada minggu-minggu lainnya selama penelitian.
Hal ini didukung oleh Daulat (2014) bahwa rendahnya salinitas di perairan menandakan
bahwa masukan air tawar dari darat dan sungai cukup dominan, selain itu dapat
dipengaruhi juga oleh hujan.
Kepmen No. 51/MENKLH/2004 kisaran pH untuk kelayakan budidaya rumput
laut berkisar antara 6,5-8,5. pH di perairan Teluk Ekas berada di luar kelayakan untuk
budidaya atau memiliki nilai yang lebih besar dari pada ketetapan yang ada dalam
Kepmen No. 51/MENKLH/2004, menurut Daulat (2014) tinggi rendahnya pH perairan
dapat dipengaruhi oleh banyak-sedikitnya bahan organik darat yang dibawah melalui
aliran sungai. Kecerahan teluk ekas berkisar antara 1,8 m-3 m, kisaran tersebut layak
untuk budidaya rumput laut, hal ini didukung oleh Prihaningrum et al., (2001) bahwa
kondisi air yang jernih dengan tingkat trasparansi tidak kurang dari 2-5 m cukup baik
untuk pertumbuhan rumput laut. Kondisi arus perairan di teluk ekas masih dalam
kondisi baik untuk budidaya rumput laut. Berdasarkan Kepmen No. 51/MENKLH/2004,
kecepatan arus untuk budidaya rumput laut adalah 20-30 atau >40. Pergerakan massa air
yang relatif kuat mampu menjaga rumput laut bersih dari sedimen dan epifit sehingga
semua bagian thallus dapat berfungsi baik untuk melakukan fotosintesis. Berdasarkan
kisaran kecepatan arus yaitu 20-40 cm/dt, maka dikategorikan perairan teluk ekas layak
untuk melakukan budidaya rumput laut Kappaphyicus alvarezii.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pemberian ekstrak Ulva lactuca konsentrasi 5% pada Kappaphycus alvarezii dengan
lama perendaman yang berbeda-beda memberikan pengaruh yang tidak signifikan
terhadap pertumbuhan Kappaphycus alvarezii.Waktu perendaman yang optimal bagi
pertumbuhan Kappaphycus alvarezii yaitu 4 jam.
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KEANEKARAGAMAN BENTHOS DI BAWAH TEGAKAN BEBERAPA JENIS
MANGROVE DI KEPULAUAN TOGEAN
(BENTHOS DIVERSITY OF MANGROVES SOME TYPES IN TOGEAN)
Halidah
Balai Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan Makassar
Jln Perintis Kemerdekaan Km. 16,5 Makassar email: ona_ji2007@yahoo.co.id

ABSTRAK
Ekosistem mangrove merupakan suatu ekosistem yang terdiri atas flora dan fauna
daerah pantai. Setiap unsur dari ekosistem tersebut akan saling mempengaruhi sebagai
suatu kesatuan, sehingga rusaknya mangrove dapat menyebabkan hilangnya habitat
benthos yang akan berdampak terhadap kelestarian jenis benthos serta terganggunya
siklus hidup dalam ekosistem tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyediakan
data dan informasi tentang keanekaragaman benthos pada berbagai jenis tegakan
mangrove di Kepulauan Togean. Penelitian dilakukan di Desa Danda dan Wakay.
Lokasi pengambilan sampel benthos ditentukan secara purposive pada 9 titik yaitu pada
bagian luar, tengah dan di dekat darat pada setiap jenis mangrove. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada hutan mangrove di lokasi penelitian di jumpai 17 jenis
Benthos yaitu 5 jenis pada tegakan Xylocarpus granatum dengan indeks
keanekaragaman (H’) = 1,42 ; 8 jenis pada tegakan Rhyzopora apiculata Danda
dengan indeks keanekaragaman (H’) = 1,64 ; 12 jenis pada tegakan Bruguiera
gymnorrhiza dengan indeks keanekaragaman (H’) = 1,63 ; 6 jenis pada tegakan
Lumnitzera littorea dengan indeks keanekaragaman (H’) = 1,05 ; dan 6 jenis pada
tegakan Rhyzophora apiculata wakay dengan indeks keanekaragaman (H’) = 2,12.
Benthos yang ditemukan digolongkan ke dalam 3 kelas yang dominan yakni
Malastroma = 18%; Gastropda = 47% dan Bivalvia = 35%. Hasil ini dapat juga
menunjukkan bahwa ada kecendrungan keanekaragaman mangrove juga mempengaruhi
keanekaragaman dari benthos.
Kata kunci : benthos, kelestarian jenis, keanekaragaman, mangrove.
ABSTRACT
The mangrove ecosystem is an ecosystem composed of flora and fauna of the beach
area. Every element of the ecosystem will affect each other as a unit, so that the
destruction of mangrove can cause loss of benthos habitats that will impact the
sustainability of the type of benthos as well as the disruption of the life cycle in the
ecosystem. The purpose of this study is to provide data and information of benthos
diversity in mangrove forests in Togean. The study was conducted in the
village of Danda and Wakay. Benthos sampling sites determined by purposive at 9
points is on the outer, middle and near the ground on any kind of mangrove. The results
showed that the mangrove forests in the study site in encounter 17 types of Benthos are
5 types on Xylocarpus granatum stands with diversity index (H ') = 1.42; 8 types at
Danda apiculata Rhyzopora stands with diversity index (H ') = 1.64; 12 types of the
stands Bruguiera gymnorrhiza with diversity index (H ') = 1.63; 6 types in the stands
Lumnitzera littorea with diversity index (H ') = 1.05; and 6 types in the stands
Rhyzophora apiculata wakay with diversity index (H ') = 2.12. Benthos found classified
into three dominant class ie Malastroma = 18%; Gastropda = 47% and bivalves =
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35%. These results may indicate that the diversity of mangroves also affects the
diversity of benthos.
Keywords : benthos, biodiversity, mangrove, the preservation of species.

LATAR BELAKANG
Hutan mangrove merupakan ekosistem yang unik dan rawan. Ekosistem ini
mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain:
pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, habitat (tempat tinggal), tempat
mencari makan (feeding ground), serta sebagai pengatur iklim mikro. Sedangkan fungsi
ekonominya antara lain: penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan
industri, dan penghasil bibit. Sebagian manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya
dengan mengintervensi ekosistem mangrove. Hal ini dapat dilihat dari adanya alih
fungsi lahan (mangrove) menjadi tambak, pemukiman, industri, dan berbagai keperluan.
Menurunnya kualitas dan kuantitas hutan mangrove telah mengakibatkan
dampak yang sangat menghawatirkan, seperti peningkatan abrasi, penurunan hasil
tangkapan ikan nelayan, peningkatan intrusi air laut dan semakin tingginya kerusakan
akibat gelombang pasang. Selain itu, rusaknya mangrove dapat menyebabkan hilangnya
habitat benthos yang merupakan sumber energi bagi mahluk lain dalam ekosistem
tersebut yang akan berdampak bagi terganggunya siklus hidup dalam ekosistem. Lebih
jauh, Kerusakan ini akan berpengaruh terhadap kehidupan ikan, kehidupan mangrove
serta kehidupan manusia yang menjadikan laut sebagai sumber mata pencaharian.
Benthos adalah mikroorganisme yang hidup di daerah mangrove yang saling
mempengaruhi satu dengan lainnya dan merupakan bagian dari rantai makanan dalam
ekosistem hutan mangrove. Bentos memproduksi berjuta larva dalam bentuk
meriplankton. Meriplankton dan plankton akan mendukung populasi ikan. Benthos juga
akan membuat lubang dalam lumpur sehingga air dan udara dapat masuk ke dalam
tanah yang akan membuat keseimbangan eksosistem. Rusaknya lingkungan mangrove
akan berdampak pada kelangsungan hidup dan keanekaragaman benthos. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menyediakan data dan informasi tentang keanekaragaman
benthos pada berbagai jenis tegakan mangrove di Kepulauan Togean.
BAHAN DAN METODA
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Danda dan Desa Wakay Kecamatan Togean
Kabupaten Tojo Una-una Propinsi Sulawesi Tengah, yang terletak dalam wilayah
Taman Nasional Kepulauan Togean.
Bahan dan Alat Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah substrat di bawah tegakan
vegetasi mangrove jenis Rhizophora apiculata, Brugiera gymnorrrhiza, Lumnitzera
littorea serta Xylocarpus granatum . Alat yang digunakan adalah tali plastik, hand
counter, galah berskala, kantong plastik sampel, ayakan, perangkap, parang, formalin,
kamera, tally sheet, buku dan alat tulis.
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Metodologi Penelitian
Untuk mengetahui jenis-jenis benthos dan jumlahnya, maka dilakukan
pengambilan contoh benthos secara purposive pada 9 titik pengamatan pada lantai hutan
pada setiap jenis mangrove dengan metode perangkap. Alat perangkap dibuat dari
sebuah kotak kayu yang berukuran 20 x 20 x 5 cm. Alat perangkap dibenamkan dalam
subtrat sampai keseluruhan terbenam (5 cm) kemudian substrat yang ada dalam alat
perangkap dimasukkan kedalam kantong plastik, diberi label dan diawetkan dengan
formalin 5%. Selanjutnya sampel substrat tersebut dibawa ke laboratorium untuk
diidentifikasi jenis dan jumlah benthosnya.(Fachrul, 2007).
Analisis Data
Analisis keanekaragaman jenis (H’) menggunakan indeks Shanon-Whinner
dengan rumus menurut Ludwig dan Reynolds (1988) adalah sebagai berikut :
Indeks keanekaragaman (H’) = ∑ (pi log pi); pi = ni/N
di mana :
H’
= Indeks keanekaragaman Shannon
ni
= Jumlah individu suatu jenis -i
N
= Total jumlah individu seluruh jenis
pi
= Proposi jumlah individu jenis ke-i terhadap semua jenis
Indeks kemerataan jenis (E) dengan menggunakan rumus Pielow Evennes yaitu :
Indeks Kemerataan (E) = ∑ H’/ln(S)
Di mana :
E
= Indeks Kemerataan Pielow
ln
= logaritme normal
S
= jumlah Jenis
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Hutan Mangrove di lokasi penelitian
Taman Nasional Kepulauan Togean terletak di Kabupaten Tojo Una-una
Propinsi Sulawesi tengah. Secara umum musim hujan di Pulau Togean terjadi pada
bulan Desember sampai dengan bulan Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada
bulan Agustus sampai dengan bulan November. Jumlah curah hujan berkisar antara
2.307 mm/tahun sampai dengan 3.246 mm/tahun yang dapat dikategorikan pada iklim
A. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa rata-rata nilai pH perairan =
7,66, suhu perairan 30°, salinitas 31,5 ‰, oksigen terlarut 4,55 dan konsentrasi nitrat =
0,075.
Keanekaragaman Benthos pada setiap jenis mangrove
Dari hasil analisis di laboratorium diketahui keanekaragaman serta kelimpahan
benthos seperti dicantumkan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Jenis dan Jumlah Benthos di lokasi pengamatan yang ditemui pada setiap Jenis
mangrove

Jenis (species)
Pagurus sp.
Penaeus sp.
Uca sp.
oliva-oliva
Tellina sp.
Spondylus sp.
Pinctada sp.
Clypeaster sp.
Amphidromus sp.
Telescopium sp.
Terebralia sp.
Batissa sp.
Pleuroploca sp.
Vepricardium sp.
Nerita costata
Ellobium sp.
Nassarius sp.
Jumlah benthos
Jumlah jenis

Jenis dan Jumlah Benthos pada setiap jenis Mangrove
R.
X.
R. apiculata
B.
L.
apiculata
granatum
danda
gymnorrhiza
littorea
wakay
4
2
3
2
1
0
0
2
0
0
0
0
1
3
3
2
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
12
38
0
0
2
2
6
1
1
15
1
72
1
1
0
2
0
0
0
3
0
0
3
0
1
3
2
4
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
0
0
0
9
31
31
123
12
6
9
13
6
7

Pada Tabel 1 nampak bahwa pada setiap jenis mangrove nampak berbeda jumlah
species benthos yang ditemukan. Pada jenis B. gymnorrhiza ditemukan 13 species , dan
berbeda dengan jumlah species yang ditemukan pada jenis mangrove lainnya. Pada jenis
X. granatum dan L. littorea ditemukan masing-masing 6 species dan R. apiculata
sebanyak 9 species. Ada kecendrungan bahwa pada setiap jenis mangrove dijumpai
benthos dengan jumlah jenis yang berbeda-beda, seperti yang juga dilaporkan oleh
Fitriyana (2006), bahwa di bawah tegakan R. apiculata dijumlah 12 jenis sedangkan di
tegakan R. mucronata dijumpai 14 jenis. Perbedaan di duga disebabkan karena setiap
jenis mangrove mempunyai jumlah dan kandungan hara dari serasahnya yang berbeda.
Secara umum nampak bahwa di lokasi penelitian ditemukan benthos sebanyak
17 species dengan tiga kelas yang dominan yakni Malostraca, Gastropoda, dan Bivalvia
yang komposisinya dapat di lihat pada gambar 1. Spesies yang cukup melimpah adalah
Terebralia sp. yang berasal dari kelas Gastropoda yang terdapat hampir pada setiap plot
pengamatan dan terlihat melimpah pada plot L. littorea. Pada plot L. littorea juga
dijumpai benthos dengan jumlah yang paling tinggi yakni 123 dibandingkan pada plot
tanaman yang lainnya yang hanya berkisar 9-31. Terebralia sp. merupakan spesies dari
famili Potamididae yang mendominasi ekosistem mangrove (Nontji, 2007). Keong ini
merupakan penghuni asli hutan mangrove dan hidup di daerah yang terkena pasang
surut serta menyukai daerah yang berlumpur. Species yang lain seperti Telescopium sp.
dijumpai pada pada plot tanaman Rhizophora apiculata , Lumnitcera sp., dan
Brugueira gymnorrhiza. Seperti halnya Terebralia sp., Telecopium sp. juga merupakan
spesies yang berasal dari famili Potamididae dan termasuk kelas Gastropoda.
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Syamsurizal (2011) melaporkan hasil penelitiannya di hutan mangrove
Kabupaten Barru Sulawesi Selatan menemukan 14 spesies benthos yang terdiri dari 11
species termasuk kelas Gastropoda, 2 species Bivalvia dan 1 jenis Crustacea. Sedangkan
Fitriyana (2006) melaporkan hasil penelitiannya di hutan mangrove hasil rehabilitasi
Ngurah Rai Bali yang menemukan 20 species makrozoobenthos dari empat kelas
dengan pola mengelompok. Selanjutnya (Fitriyana, 2006) juga melaporkan bahwa
kelimpahan berkorelasi negatif dengan kandungan liat. Makin tinggi liat makin rendah
kelimpahannya. Hal yang sama dilaporkan oleh Onrizal et al., (2009) bahwa
kelimpahan makrozoobenthos dipengaruhi oleh tekstur tanah, pH dan kandungan
karbon. Hal ini sesuai dengan yang dijumpai pada plot L. littorea yang menunjukkan
kandungan benthos yang berlimpah dengan plot tanaman lainnya. Dari hasil analisis
tanah diketahui bahwa tekstur tanah pada plot tanaman L. littorea adalah pasir
berlempung sementara plot tanaman R. apiculata di lokasi danda, X. granatum dan B.
gymnorrhiza adalah liat dan R. apicualata pada lokasi wakay adalah lempung berliat.

Kelas

Gambar 1. Komposisi genus benthos dominan pada hutan mangrove di TN Kepulauan
Togean.
Pada gambar 1 menunjukkan tiga genus yang paling dominan di lokasi
penelitian. genus Malostraca yang paling kecil yang di dapatkan di TN Kepulauan
Togean sebesar 18 % dan yang paling besar adalah genus gastropoda sebesar 47 %.
Menurut Yeany (2007), unsur habitat yang berpengaruh nyata terhadap keanekaragaman
benthos adalah suhu, DO, salinitas dan bahan organik pada substrat. Dari hasil analisis
air di lokasi diketahui bahwa DO berkisar pada nilai 1,6 – 4,5 sedangkan salinitas air
pada nilai 31,5 ‰. Bahan organik pada substrat berada pada kisaran sangat bervariasi
tergantung pada jenis mangrove yang ada yakni 3,70% hingga 4,9%. Dari nilai-nilai ini,
maka hanya nilai salinitas yang tidak mendukung kehidupan benthos.
Gastropoda merupakan kelas dari filum molusca yang banyak ditemukan di
daerah hutan mangrove. Nontji ( 2007) mengatakan bahwa salah satu kelompok
organisme molusca penyusun fauna ekosistem mangrove dengan tingkat
keanekaragaman jenis yang tinggi adalah Gastropoda. Gastropoda pada hutan mangrove
berperan penting dalam proses dekomposisi serasah dan bahan organik terutama yang
bersifat herbivor dan detrivor. Gastropoda adalah organisme yang bertugas sebagai
komposer awal, mencacah daun menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang kemudian
dilanjutkan oleh organisme yang lebih kecil (Arief, 2003).
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Dari hasil analisa data diketahui indeks keanekaragaman dan indeks kemerataan
seperti terlampir pada Tabel 2.
Tabel 2. Indeks keanekaragaman dan Indeks kemerataan Benthos pada setiap jenis
mangrove.
Lokasi (Location)
Rhyzophora danda
Rhyzophora wakay
Lumnitcera littorea
Bruguiera gymnorrhiza
Xylocarpus granatum

Indeks keanekaragaman
(Diversity index) (H’)
1,64
2,12
1,05
1,63
1,42

Indeks kemerataan
(evenness index) (E)
0,78
0,82
0,58
0,91
0,88

Nilai indeks keanekaragaman (H’) pada Tabel 3 berdasarkan kriteria ShanonWiener menunjukkan tingkat keanekaragaman yang rendah, sedangkan nilai indeks
kemerataan menunjukkan bahwa kemerataan antara species rendah atau kekayaan
individu yang dimiliki masing-masing species sangat jauh berbeda. Taqwa ( 2010)
melaporkan hasil penelitiannya di kawasan konservasi mangrove Kalimantan Timur
bahwa terdapat hubungan yang erat antara keanekaragaman benthos dengan kerapatan
hutan mangrove. Sirante (2011) juga mengemukakan bahwa kepadatan mangrove
berpengaruh nyata terhadap kepadatan gastropoda. Dari hasil pengukuran terhadap
tegakan mangrove dilokasi penelitian kondisi tegakan seperti tersaji pada Tabel 3.
Tabel 3. Jenis, rata-rata tinggi dan diameter serta kerapatan bakau di TNL Togean tahun
2012.
Kerapatan (individu/ha)

Jenis

Tinggi
(m)

Diameter
(cm)

Pohon

Tiang

Pancang

semai

R. apiculata
B. gymnorrhiza
X. granatum
L. littocera

9,6
6
6
5,5

21,4
11.4
11,6
5,4

100
0
4
0

91
8
42
0

116
12
71
287

254
0
0
518

Pada Tabel 3 nampak bahwa jenis yang paling paling rapat tanamannya adalah
jenis L. littorea, meskipun hanya terdapat pada fase pancang dan semai tetapi secara
keseluruhan mempunyai jumlah tanaman lebih banyak dalam setiap ha dibandingkan
dengan jenis yang lain. Susiana (2011) dalam hasil penelitiannya melaporkan bahwa di
mangrove alami kerapatan mangrove berbanding lurus terhadap kepadatan dan
kelimpahan Gastropoda dan Bivalvia. Hal ini terlihat juga pada tabel 3 dimana pada plot
jenis L. littorea mempunyai kelimpahan benthos yang paling tinggi dibandingkan jenis
yang lainnya.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Pada setiap jenis mangrove terdapat jenis dan jumlah benthos yang berbeda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hutan mangrove di lokasi penelitian di
jumpai 17 jenis Benthos yaitu 5 jenis pada tegakan Xylocarpus granatum dengan indeks
keanekaragaman (H’) = 1,42 ; 8 jenis pada tegakan Rhyzopora apiculata Danda
dengan indeks keanekaragaman (H’) = 1,64 ; 12 jenis pada tegakan Bruguiera
gymnorrhiza dengan indeks keanekaragaman (H’) = 1,63 ; 6 jenis pada tegakan
Lumnitzera littorea dengan indeks keanekaragaman (H’) = 1,05 ; dan 6 jenis pada
tegakan Rhyzophora apiculata wakay dengan indeks keanekaragaman (H’) = 2,12.
Benthos yang ditemukan digolongkan ke dalam 3 kelas yang dominan yakni
Malastroma = 18%; Gastropda = 47% dan Bivalvia = 35%. Kandungan nitrat, nitrit
serta DO masih di bawah nilai ambang batas yang diperkenankan untuk kualitas baku
mutu air untuk kehidupan organisme air. Pada jenis L. littorea dijumpai jumlah benthos
yang paling tinggi dibandingkan jenis yang lainnya. Untuk lebih memahami keberadaan
benthos, disarankan untuk melakukan pengamatan berdasarkan periode waktu tertentu.
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KEUNTUNGAN USAHATANI TERNAK BABI
(PROBIOTICS GIVING EFFECT ON PRODUCTIVITY AND PIG FARMING
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Ida Ayu Parwati dan N. Suyasa
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar Telp (0361)720498
dayuparwati@yahoo.com

ABSTRAK
Babi merupakan salah satu komoditas unggulan nasional, karena mempunyai peranan
penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai ternak potong
penghasil daging, populasinya di Bali dari tahun 2009 terus menurun, salah satu
penyebabnya adalah meningkatnya harga bahan pakan, perlu upaya untuk mencari
inovasi teknologi untuk menekan konsumsi ransum salah satunya dengan penambahan
probiotik. Penelitian dilaksanakan di desa Kayuambua, Kecamatan Susut, Bangli, tahun
2015. Tujuan dari penelitian adalah melihat pengaruh dari pemberian probiotik sebagai
imbuhan pakan pada ternak babi terhadap produktivitas dan keuntungan petani.
Menggunakan babi persilangan Landrace sebanyak 40 ekor dari lepas sapih sampai siap
jual, dibagi kedalam 2 perlakuan yaitu P0 ( tanpa probiotik) dan P1 ( dengan probiotik).
Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah with and without. Parameter yang
diamati adalah pertambahan bobot badan, konsumsi ransum, dan keuntungan dari
usahatani babi, data dianalisis dengan t-tes. Hasil kajian menunjukan bobot badan
kelompok babi yang diberikan tambahan probiotik 2 cc per 1 liter air minum (P1)
memberikan tambahan berat 17,44% dari kelompok babi yang tidak diberikan probiotik
(P0), secara statistik berbeda nyata (P<0,05), terhadap konsumsi ransum, kelompok babi
yang diberikan probiotik, mengkonsumsi ransum lebih sedikit dari pada tanpa probiotik
(P<0,05). Sedangkan dari analisis usahatani dengan kepemilikan 20 ekor ternak
penggemukan selama 180 hari pemeliharaan, kelompok babi yang diberikan probiotik
memberikan keuntungan Rp 34.288.600 dengan B/C sebesar 0,93. Sedangkan ternak
babi tanpa tambahan probiotik memperoleh keuntungan Rp 18.097.220 dengan B/C
sebesar 0,42. Penambahan probiotik sebanyak 2 cc per 1 liter air minum memberikan
keuntungan lebih besar dan benefit cost ratio lebih besar dari 0 sehingga layak untuk
disebarkan.
Kata Kunci : konsumsi ransum, probiotik, ternak babi dan usahatani
ABSTRACT
Pigs are one of the national commodities, because it has an important role in improving
the welfare of the community. For livestock meat producer, the population in Bali of
2009 continued to decline. This is a result of the rising price of feed materials given
feed costs nearly 65% of the cost of production, because it is necessary efforts to seek
technological innovation to reduce the consumption of diets such as adding additional
feeds such as probiotics. Research conducted at the village Kayuambua, District Susut,
Bangli, 2015. The purpose of this study was to look at the effect of probiotics as feed
additives in pigs on productivity and farmer acceptance. Kind of pork used is a cross
Landrace as many as 40 fish from weaning until ready for sale, divided into 2 treatment
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that is P0 (without probiotics) and P1 (probiotics). The approach used in this study is
with and without. Parameters measured were weight gain, feed intake, and farmer
acceptance of pig farming, the data were analyzed by t-test. The study results showed
that body weight pig groups given probiotics additional 2 cc per 1 liter of drinking
water (P1) give extra weight 17.44% of the pig group that was not given probiotics
(P0), was statistically significantly different (P <0.05) , on feed consumption, pigs
groups given probiotics, consume less feed than without probiotics (P <0.05). While the
analysis of farm ownership to 20 head of cattle feedlot for 180 days of maintenance, a
group of pigs given probiotics benefit Rp 34,288,600 with B / C of 0.93. While pigs
without additional probiotic gain Rp 18,097,220 with the B / C of 0.42. The addition of
probiotics as much as 2 cc per 1 liter of drinking water provides greater advantageand
benefit cost ratio greater than 1 so it is worth to spred.
Keywords: feed consumption, probiotics, pigs and farming
LATAR BELAKANG
Ternak babi sebagai ternak potong penghasil daging, Dinas Peternakan dan
Veteriner melaporkan bahwa populasi babi di Bali dari tahun 2011-2015 terus menurun
dari 952.730 ekor (2011) menjadi 795.104 ekor (2015) atau turun sebanyak 19,92%.
Menyusutnya populasi ini antara lain disebabkan karena angka pemotongan yang
meningkat tajam yakni dari 1.608.362 ekor pada tahun 2011 menjadi 1.790.540 ekor
pada tahun 2015 yang tidak sebanding dengan pertambahan populasi tiap tahunnya
(Dinas Peternakan dan Veteriner Provinsi Bali, 2016). Akibatnya untuk memenuhi
kebutuhan daging babi selama ini masih mendatangkan dari luar daerah.
Kabupaten Bangli merupakan satu dari empat kabupaten di Bali yang ditetapkan
secara nasional dengan SK Mentri Pertanian No.43/Kpts/PD.410/1/2015 sebagai
pengembangan kawasan ternak babi. Populasi ternak babi di Kabupaten Bangli, oleh
Dinas Peternakan dan Veteriner Provinsi Bali (2016) dilaporkan mencapai 63.499 ekor,
merupakan populasi terbanyak keenam setelah, Buleleng, Karangasem, Gianyar,
Tabanan dan Badung.
Lambatnya peningkatan populasi babi di Bangli khususnya disebabkan oleh
rendahnya minat masyarakat, khususnya peternak kecil memelihara babi. Kondisi ini
tidak terlepas dari seiring meningkatnya harga bahan-bahan pakan, yang tidak diikuti
oleh kenaikan harga babi. Menurut Sihombing (2006), keuntungan usaha ternak babi
sebagai penghasil protein diantara ternak-tarnak lainnya adalah: 1) sebagai pengubah
bahan makanan menjadi bahan makanan dalam upacara adat yang bernilai tinggi, 2)
profilik (subur) dan cepat mengembalikan modal, 3) memungkinkan penjualan dengan
tingkat sebaran badan yang luas dan 4) sebagai pemanfaat berbagai sisa bahan makanan.
Tujuan utama produsen ternak babi adalah mengusahakan agar diperoleh keuntungan
yang memuaskan dari penjualan stok bibit, babi sapihan, babi potong atau hasil ternak
babi. Keuntungan adalah tujuan utama, dari sebab itu tujuan produksi harus ditentukan
agar tercapai keuntungan maksimum. Karena itu perlu upaya untuk mencari ransum
alternatif yang lebih murah dan penggunaan pakan tambahan seperti probiotik agar
peternak bisa memperoleh keuntungan yang lebih tinggi sehingga dapat mendorong
upaya peningkatan populasi babi.
Probiotik merupakan mikroorganisme yang hidup dalam makanan yang
memiliki efek menguntungkan dalam tubuh dengan meningkatkan keseimbangan
mikrooorganisme dalam saluran pencernaan (Guntoro et.al. 2008). Lebih lanjut
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Kompiang (2009) menjelaskan bahwa probiotik adalah mikroba hidup atau sporanya
yang dapat hidup atau berkembang dalam usus dan dapat menguntungkan inangnya baik
secara langsung maupun tidak langsung dari hasil metabolis substrat dapat mengubah
mikroekologi usus sedemikian rupa sehingga mikroba yang menguntungkan dapat
berkembang biak dengan baik. Tujuan dari kajian ini untuk peningkatan produktivitas
ternak babi dengan adanya tambahan probiotik ke dalam air minum, menurunkan
input(ransum) sehingga dapat meningkatkan output(pendapatan).

BAHAN DAN METODA
Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi pengkajian ditentukan secara sengaja, karena merupakan lokasi
pendampingan Kawasan pengembangan ternak babi nasional. Penelitiana dilakukan
pada bulan April- September 2015.
Bahan dan Metode
Jumlah babi yang dikaji sebanyak 40 ekor babi persilangan landrace, dibagi
dalam 2 perlakuan ransum, yaitu ransum cara petani (P0) dan P1 seperti P0
ditambahkan dengan pemberian Bio-B sebanyak 2 cc/1 liter air minum, baik pada fase
starter, grower dan finisher. Ternak dipelihara di dalam kandang dengan bentuk dan
ukuran kandang yang sesuai dengan kontruksi kandang untuk penggemukkan. Ransum
diberikan dua kali sehari dengan volume pemberian sesuai dengan kebutuhan babi,
sedangkan air minum diberikan secara ad libitum.
Analisa Data
Untuk melihat pengaruh dari teknologi yang didesiminasikan dibandingkan
dengan cara petani (with and witout). Parameter yang diamati meliputi : pertambahan
bobot badan (kg), Kovenversi ransum dan analisis ekonomi. Untuk melihat
perkembanagan bobot ternak dilakukan penimbangan 4 kali ( awal penelitian, stater ke
Grower, Grower ke Finisher dan terakhir pada waktu penjualan). Feed Convertion Ratio
(FCR) merupakan perbandingan antara banyaknya pakan yang dikonsumsi dengan
peningkatan bobot badan yang dicapai (Scott et al. 1976). Data yang diperoleh
dianalisis dengan t- test (Steel dan Torrie, 1991), Sedangkan untuk analisis usahatani
metode analisis yang digunakan adalah Metode Analisis Budget Parsial Sederhana
menurut Swastika (2004), analisis budget parsial sederhana dapat digunakan untuk
mengevaluasi
kinerja
suatu
teknologi.
Untuk
mengetahui
tingkat
pendapatan/keuntungan usahatani sebelum dan sesudah pengkajian dilakukan analisis
pendapatan dan selanjutnya diuraikan secra deskritif (Adnyana,1989). Pendapatan atau
keuntungan usahatani merupakan selisih antara hasil perkalian jumlah produksi dan
harga per unit produksi dengan julah biaya (tunai) yang dikeluarkan dalam proses
produksi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertambahan Bobot Badan dan Konversi Ransum

Hasil dari desiminasi paket penggemukan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :
Pertumbuhan babi-babi penggemukkan (P1) sampai 180 hari mampu tumbuh rata-rata
0,78 Kg/ekor/hari bila ditambahkan bio B sebanyak 2cc/liter air minum, peningkat
bobot badan ini nyata lebih tinggi (P<0,05) bila dibandingkan babi-babi P0 yang tidak
menambahkan bio B pada air minum. Demikian juga pada kenversi ransum, babi-babi
yang diberikan bio B kedalam air minum membutuhkan pakan lebih sedikit (3,41 Kg)
bila dibandingkan tanpa bio B (5,29 Kg) untuk mencapai berat badan 1 Kg.

Tabel 1 : Pertumbuhan dan konversi ransum babi di Kabupaten Bangli
Tahun 2015
No Uraian
Non
Pendampingan (P1)
Pendampingan
(P0)
1.
Berat Badan awal (Kg)
15a
15,67a
2.
Berat Badan Akhir
132,03a
155,5b
3.
Total Pertambahan Berat Badan
117,03a
139,33 b
4.
Pertambahan Berat Badan (Kg)
0,58a
0,78b
5.
Konsumsi Ransum (Kg)
3,07a
2,6b
a
6.
FCR (Kg/Kg)
5,29
3,41b
Keterangan :
– Formula Ransum : 20 % CP 152, 50 % empok jagung dan 20 % dedak padi dan
10% polard
– P1 : ditambahkan 2cc Bio B/liter air minum
– Masa pemeliharaan dari awal-akhir finisher adalah 180 hari
– FCR : Feed Convertion Ratio / Konversi Pakan
– Superskrip yang sama pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang tidak
nyata (P>0,05)
– superskrip berbeda pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang nyata
(P<0,05)

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Soeharsono et. al. (2010)
bahwa pemberian probiotik pada babi juga dapat meningkatkan berat badan serta
meningkatkan efisiensi penggunaan ransum secara signifikan. Dilaporkan juga
kandungan amoniak feses juga mengalami penurunan sebesar 11,8% sehingga
mengurangi bau dari kotoran yang dikeluarkan babi. Hasil penelitian ini juga didukung
oleh penelitian yang dilakukan oleh Budiari dan Guntoro (2015) yang mendapatkan
pertambahan bobot badan harian, dan konversi pakan babi yang mendapat probiotik
Bio B nyata lebih tinggi (p<0,05) dibandingkan dengan babi kontrol. Meningkatnya
pertumbuhan babi ini disebabkan karena adanya pemberian probiotik Bio B yang
menyebabkan nilai cerna dan metabolisme zat – zat makanan terutama protein dan
karbohidrat meningkat sehingga pertumbuhan babi menjadi lebih cepat. Hal ini berarti
efisiensi penggunaan pakan meningkat dengan adanya pemberian probiotik. Konversi
pakan adalah banyaknya ransum yang dikonsumsi untuk menghasilkan pertambahan
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

637

berat badan dalam satuan berat dan waktu yang sama (Putri, 2003). Konversi pakan
dapat ditekan dengan mengurangi konsumsi pakan melalui pembatasan makanan atau
dengan peningkatan angka produksi tanpa peningkatan konsumsi pakan.
Analisa Usaha Penggemukkan ternak Babi
Menurut Sihombing (2010), biaya produksi terbesar dalam usaha ternak babi
ialah biaya pakan mencapai 65-80 persen dari total biaya produksi. Hasil penelitian
Hardyastuti (2011) menunjukkan bahwa biaya pakan untuk ternak babi berkisar antara
70-80% dari keseluruhan biaya produksi. Santa (2012) yang melakukan penelitian di
Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa biaya pakan melebihi 80% dari keseluruhan
biaya produksi. Sementara pada kenyataannya akhir-akhir ini semenjak krisis moneter
melanda perekonomian, harga bahan pakan ternak mengalami peningkatan. Adanya
kenaikan biaya produksi tanpa diikuti dengan keuntungan merupakan masalah bagi
peternak karena biaya produksi merupakan faktor penentu dalam usaha peternakan.
Perubahan harga faktor produksi tentunya akan berdampak pada perubahan keuntungan
yang diterima. Dalam setiap usaha peternakan selalu mengharapkan keuntungan sebab
keberhasilan usaha peternakan banyak tergantung dari keuntungan yang diperoleh
peternak. Terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dalam beternak babi,
selain sebagai sumber protein juga dapat memberikan sumbangan yang besar bagi
peningkatan pendapatan keluarga peternak.
Untuk melihat apakah paket teknologi yang didiseminasikan menguntungkan
atau merugikan petani, dilakukan analisa usahatani. Dari Tabel 2 dapat dilihat dengan
kepemilikan 20 ekor babi penggemukkan (berat awal 15 Kg) dengan harga bibit ratarata Rp 600.000/ekor, dengan jumlah pakan per hari rata-rata 3 Kg per ekor. Selama 180
hari pemeliharaan, kelompok P1 mendapatkan berat 155 Kg/ekor (lebih berat 17,44%
dari babi-babi non pendampingan (P0). Dengan harga berat hidup pada waktu penjualan
Rp 23.000/Kg, maka keuntungan yang didapat dari pemeliharaan 20 ekor sebanyak Rp
34.288.600 ( Rp 1.714.430/ekor). Hal senada juga didapatkan pada penelitian Rivo
et.al. (2014) yang mendapatkan rata-rata harga jual ternak babi yang berlaku di
Kecamatan Tareran pada tahun 2014 pada harga Rp.23.000/kg berat hidup, dengan
harga bibit Rp.550.000/ekor. Rata-rata berat hidup ternak untuk fase starter 25 kg/ekor,
fase grower 105 kg/ekor, induk betina 141 kg/ekor dan pejantan 122 kg/ekor. Besarnya
keuntungan yang diperoleh peternak sebesar Rp.1.512.367/ekor/periode produksi. Hasil
analisis menunjukkan rata-rata keuntungan per tahun Rp. 13.611.309 atau rata-rata per
bulan sebesar Rp.1.944.472. Sedangkan hasil yang diperoleh Budiari dan S. Guntoro
(2014) pada pembesaran ternak babi yang diberikan Bio B mendapat bahwa perlakuan
probiotik Bio B memberikan keuntungan yang paling tinggi (R/C ratio 1,92)
dibandingkan tanpa Bio B (1,71). Lebih lanjut dijelaskan bahwa meningkatnya
keuntungan disebabkan karena peningkatan out put sebagai akibat dari peningkatan
pertumbuhan. Adanya pemberian probiotik Bio B memang
menyebabkan
meningkatnya in put sebesar (Rp 2.142,-) tetapi peningkatanin put tersebut nilainya jauh
lebih kecil dibandingkan peningkatan out put (Rp. 234.000,-).Pemberian probiotik
menyebabkan meningkatnya efisiensi usaha yang dapat dilihat dari R/C ratio dari 1,71
menjadi 1,92.
Babi-babi yang didampingi (P1) membutuhkan harga jual yang lebih rendah
untuk mendapatkan titik impas, demikian juga berat badan waktu penjualan,
pertumbuhan babi-babi yang didampingi memerlukan bobot hidup lebih rendah dari
pada babi yang tidak didampingi(P0) untuk mencapai titik impas.
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

638

Demikian juga untuk kelayakan usaha, babi-babi yang didampingi dengan paket
teknologi yang didiseminasikan lebih layak untuk dilanjutkan, dengan B/C ratio sebesar
0,94 sedangkan babi-babi non pendampingan sebesar 0,42. Keterbatasan modal yang
dimiliki peternak mengakibatkan mereka membatasi jumlah ternak yang dipelihara dan
penggunaan faktor input sehingga akan berdampak pada tingkat keuntungan yang relatif
kecil. Hasil ini lebih rendah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Parwati
et.al.(2014) dimana rasio antara penerimaan dengan biaya menunjukkan bahwa
perlakuan cara petani memiliki B/C Rasio sebesar 1,40 lebih rendah dari B/C Rasio
babi-babi yang diberikan probiotik Bio B yang mencapai 1,61. Lebih lanjut dikatakan
bahwa pada perlakuan cara petani setiap Rp. 1000 biaya yang dikeluarkan untuk
usahatani penggemukkan ternak babi mampu mendatangkan penerimaan sebesar Rp.
1400. Sedangkan pada perlakuan yang diberikan probiotik bio B pada ransum ternak
babi penggemukkan mampu memberikan keuntungan jauh lebih banyak yaitu sebesar
Rp 1610 selama 114 hari.
Tabel 2 : Analisa usaha Penggemukkan babi dengan rata-rata
kepemilikan 20 ekor/KK
Komponen Input-Output

Non Pendampingan(P0)
(Rp)

Berat awal(Kg)
Bobot Jual(Kg)
A. Komponen Input
1. Bibit Babi (20 ekor)
2. Pakan Fase Starter
3. Pakan Fase Grower
4. Pakan Fase Finisher
5. Obat cacing, Vaksinasi dll
6. Tenaga kerja pemeliharaan
7. Penyusutan Kandang dan alat
B. Total Biaya Penggemukan
C. Penerimaan
(Bobot Non=132;
Pendampingan=1550; @
Rp23000
D. Keuntungan (C-B)
E. R/C Rasio (C/B)
F. B/C Rasio (D/B)
G. Titik Impas Harga (Rp/Kg bobot
hidup)
H. Titik Impas Produksi (Kg/Kg)
Sumber : Data primer diolah
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Pendampingan (P1)
(Rp)

15
132

15,67
155

12000000
5.203.980

12000000
4.022.400

9.811.800
14.220.000
200.000
187000
1000000
42.622.780
60.720.000

7.668.000
11.934.000
200.000
187000
1000000
37.011.400
71.300.000

18.097.220
1,42
0,42
16.145

34.288.600
1,92
0,93
11.939

93

80
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KESIMPULAN
1. Pemberian Bio B kedalam air minum ternak babi penggemukkan sebanyak 2cc/1 liter
air minum memberikan peningkatan sebesar 34.48%), Demikian juga pada kenversi
ransum, P1 membutuhkan pakan lebih sedikit (3,41 Kg) bila dibandingkan P0 (5,29
Kg) untuk mencapai berat badan 1 Kg.
2. Dari analisa usaha didapat bahwa pemberian tambahan bio B kedalam air minum
mampu memberikan keuntungan lebih besar dengan B/C ratio sebesar 0,94
sedangkan babi-babi non pendampingan sebesar 0,42.
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KEANEKARAGAMAN KUPU-KUPU PADA ZONA PERALIHAN ANTARA
EKOSISTEM HUTAN DATARAN RENDAH DAN EKOSISTEM HUTAN
PEGUNUNGAN BAWAH TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG
BULUSARAUNG
(DIVERSITY OF BUTTERFLY IN ECOTONE AREA BETWEEN ECOSYSTEM
OF LOWLAND FOREST AND LOWER MONTANE FOREST AT
BANTIMURUNG BULUSARAUNG NATIONAL PARK)
Indra A.S.L.P.Putri1*
Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, Jalan
Perintis Kemerdekaan Km 16,5 Makassar
*Korespondensi email: indra.arsulipp@gmail.com

1

ABSTRAK
Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung terkenal akan kekayaan dan
keanekaragaman kupu-kupu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekayaan dan
keanekaragaman kupu-kupu pada habitat peralihan antara ekosistem hutan dataran
rendah dan ekosistem hutan pegunungan bawah. Pengumpulan data kupu-kupu
dilakukan dengan menggunakan metode Pollard-walk Transect. Analisis data dilakukan
dengan menggunakan menghitung nilai indeks nilai penting, indeks keanekaragaman
hayati Shannon-Weinner, indeks dominansi Simpson, indeks kemerataan jenis Pielou
dan indeks kekayaan jenis Margalef. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa zona
peralihan menjadi habitat bagi cukup banyak jenis kupu-kupu. Kupu-kupu Cepora
timnatha, Delias rosenbergi dan Leptosia nina merupakan jenis kupu-kupu yang
memiliki nilai penting tertinggi. Nilai indeks keanekaragaman hayati kupu-kupu di
zona peralihan ini tergolong sedang, tidak ada jenis yang mendominasi, spesies tersebar
secara merata dan nilai indeks kekayaan jenis Margalef dari kupu-kupu di zona
peralihan ini tergolong tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi kupu-kupu di
zona peralihan tergolong cukup baik. Namun diperlukan adanya pengayaan tumbuhan
pakan untuk meningkatkan kekayaan dan kelimpahan populasi kupu-kupu.
Kata kunci: ekosistem hutan dataran rendah, ekosistem hutan pegunungan bawah,
kupu-kupu, Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, zona peralihan.
ABSTRACT
Bantimurung Bulusaraung National Park is famous for richness and diversity of
butterflies. This study aims to determine the richness and diversity of butterflies in
ecoton area between ecosystem of lowland forest and lower montane forest. The data of
butterflies’ population were collected using Pollard-Walk transect method. Data were
analyzed using the index of important value, Shannon-Weinner diversity, Simpson
dominance, Pielou evenness and Margalef diversity. The results showed that the
ecotone area between lowland forest ecosystem and lower montane forest ecosystem
were habitat for numerous species of butterflies. Cepora timnatha, Delias rosenbergi
dan Leptosia nina hold the highest important value index. The value of ShannonWeinner diversity index in the ecotone area was considered as moderate, there were no
dominant species, species were distributed evenly, and the value of Margalef diversity
index was considered as high. The condition of the butterflies in the ecotone area was
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good. However, it is necessary to plant fodder to increase the diversity and abundance
of butterfly populations.
Keywords: ecosystem of lowland forest, lower montane forest ecosystem, butterflies,
ecotone, Bantimurung Bulusaraung National Park
LATAR BELAKANG
Kekayan hayati tidak terdistribusi merata secara longitudinal maupun latitudinal.
Beberapa ahli menyatakan bahwa kekayaan hayati yang terbanyak dijumpai pada daerah
dengan lintang rendah dan menurun dengan bertambahnya derajat lintang. Bila
meninjau dari segi ketinggian tempat dari muka bumi, maka kekayaan hayati
membentuk kurva, sehingga kekayaan hayati akan terus meningkat hingga ketinggian
tertentu dan setelah melewati ketinggian tersebut, maka kekayaan hayati akan menurun.
Zona peralihan seringkali dipandang sebagai zona yang kaya akan keragaman hayati
karena merupakan areal tumpang tindih antara dua tipe ekosistem atau tipe habitat yang
berbeda (Lomolino, 2001). Brehm et al. (2007) yang melakukan pengamatan pada
kupu-kupu malam di Braulio Carillo National Park, Costarica, menyatakan bahwa
kekayaan spesies kupu-kupu malam (moth) berbeda pada setiap gradien ketinggian.
Secara latitudinal, kekayaan spesies kupu-kupu malam membentuk kurva, yang
jumlahnya makin bertambah, mulai dari zona peralihan, yaitu dari ketinggian 500 m dpl
hingga ketinggian 2.100 m dpl. Fleishman et al (1998) menyatakan bahwa kekayaan
kupu-kupu yang tertinggi dijumpai pada ketinggian sedang (intermediate elevation).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman kupu-kupu di zona peralihan yang
terletak diantara ekosistem dataran rendah dan ekosistem hutan pegunungan bawah,
yang merupakan ketinggian yang tergolong sedang, di Taman Nasional Bantimurung
Bulusaraung (TN Babul).
BAHAN DAN METODA
Bahan dan peralatan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alkohol 80%, kertas label,
styrofoam, amplop papilot. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah jaring
kupu-kupu (sweepnet), jarum suntik 5 ml, jarum pentul, pinset, kamper, buku
identifikasi, kamera, kotak koleksi, tally sheet dan alat tulis.
Metode penelitian
Penelitian dilakukan di zona khusus TN Babul. Zona khusus merupakan desa
atau dusun yang terletak di dalam kawasan taman nasional dan menjadi bagian dari
kawasan taman nasional. Zona khusus TN Babul ini secara administrasi terletak di
Dusun Gattareng Mattinggi Desa Gattareng Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros
Propinsi Sulawesi Selatan. Dusun Gattareng Mattinggi berada pada ketinggian 750 m –
900 m dpl. Pengumpulan data populasi dan keanekaragaman jenis kupu-kupu
menggunakan metode Pollard Walk Transect (Pellet 2007; Nowicki et al, 2008; van
Swaay et al, 2008). Pengamatan kupu-kupu dilakukan oleh dua orang pengamat. Salah
seorang pengamat melakukan pengenalan jenis terhadap kupu-kupu yang dijumpai dan
menghitung jumlah individu dari setiap jenis tersebut. Pengamat yang lain melakukan
pencatatan jumlah dan jenis kupu-kupu yang dijumpai pada tally sheet. Pencatatan
jumlah dan jenis kupu-kupu dilakukan terhadap kupu-kupu yang dijumpai pada jarak 5
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meter dari kedua sisi transek (2,5 m di sisi kiri dan 2,5 m di sisi kanan, dan ketinggian 5
m) (van Swaay et al., 2008).

Gambar 1. Lokasi penelitian keanekaragaman kupu-kupu

Pengamatan kupu-kupu dilakukan melalui empat buah transek masing-masing
berukuran panjang 600 - 800 meter, yang diletakkan memotong garis kontur.
Pengamatan dilakukan pada pagi hari mulai pukul 09.00 hingga pukul 11.00 dan sore
hari pada pukul 15.00 hingga pukul 17.00, yang merupakan saat kupu-kupu sedang aktif
(Pellet 2007). Pencatatan jumlah dan jenis secara langsung, terutama dilakukan
terhadap kupu-kupu yang berukuran besar dan telah diketahui secara pasti nama
spesiesnya. Untuk kupu-kupu yang belum diketahui secara pasti nama spesiesnya,
dilakukan penangkapan dengan jaring. Kupu-kupu yang ditangkap dimasukkan ke
dalam amplop spesimen (amplop papilot). Setiap amplop hanya berisi satu ekor kupukupu. Koleksi kupu-kupu selanjutnya dipisahkan berdasarkan morfo-species di
laboratorium Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Penelitian Kehutanan Makassar,
dan untuk kupu-kupu yang belum dapat dikenali spesiesnya, dikirim ke Pusat Penelitian
dan Pengembangan Zoologi LIPI untuk identifikasi hingga ke tingkat spesies.
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Analisis data
Analisis data dilakukan dengan menghitung:
a. Indeks Keanekaragaman Jenis kupu-kupu.
Untuk mengetahui keanekaragaman jenis kupu-kupu, digunakan rumus ShannonWiener (Fachrul 2007), yaitu:
dimana
..................................(1)
Keterangan: pi = perbandingan antara jumlah individu spesies ke i dengan
jumlah total individu.
b.

c.

Indeks kemerataan jenis Pielou (Indeks Evennes).
Untuk mengetahui merata atau tidaknya pola sebaran spesies, menggunakan
rumus (Fachrul 2007):
……………………………………………………….... (2)
Keterangan: e = indeks evenness (Indeks Kemerataan)
S
= banyaknya jenis flora atau fauna pada suatu
tipe habitat.
Indeks Dominansi Simpson.
Untuk menunjukkan adanya spesies yang mendominasi suatu komunitas, yaitu
(Fachrul, 2007):
……………………………………………(3)
Keterangan:

d.

D
= indeks dominansi
ni
= jumlah individu jenis ke – i
N
= jumlah total individu
Indeks Kekayaan Jenis Margalef (Fachrul, 2007), yaitu:
................................................................................(4)
Keterangan:

R = Indeks Kekayaan Jenis Margalef
S = Jumlah jenis kupu-kupu
n = Jumlah seluruh individu

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kekayaan dan keanekaragaman kupu-kupu
Zona peralihan antara ekosistem hutan dataran rendah dan ekosistem hutan
pegunungan bawah yang terletak di dusun Gattareng Mattinggi berupa hutan alam
campuran, yang mengelilingi areal kebun dan pemukiman penduduk. Areal kebun
penduduk umumnya ditanami dengan beraneka tanaman pertanian, seperti kemiri,
cengkeh, coklat, kopi. Juga terdapat sawah, ladang jagung, cabe maupun areal terbuka
yang berisi rerumputan.
Zona peralihan ini tergolong cukup kaya akan spesies kupu-kupu. Selama
penelitian dijumpai 29 spesies kupu-kupu, dengan kelimpahan sebesar 49 ekor per
hektar. Kupu-kupu yang dijumpai di zona peralihan ini berasal dari lima familia,
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dengan familia yang terbanyak jumlah spesiesnya adalah familia Nymphalidae. Kupukupu yang berasal dari familia Nymphalidae merupakan kupu-kupu dengan jumlah
spesies yang paling banyak dijumpai di lokasi penelitian. Selain di zona peralihan TN
Babul, ternyata, di berbagai lokasi lain, kupu-kupu yang berasal dari familia
Nymphalidae juga merupakan kupu-kupu dengan jumlah spesies terbanyak dijumpai,
seperti di Sungai Sarah, Aceh Besar (Suwarno et al., 2013), Gunung Gongsu, Riau
(Bibas et al., 2016), Situ Cangkuang, Garut (Putri, A.M.R., 2016). Hal ini dapat
disebabkan karena lebih banyak spesies kupu-kupu yang berasal dari familia
Nymphalidae yang mampu untuk beradaptasi dengan kondisi habitat yang terdapat di
zona peralihan. Faktor lain yang dapat menyebabkan lebih banyaknya jumlah spesies
kupu-kupu yang berasal dari familia Nymphalidae adalah lebih beragamnya variasi
spesies tumbuhan pakan yang dapat menjadi pakan, terutama ulat kupu-kupu yang
berasal dari familia Nymphalidae. Selain beragamnya variasi spesies tumbuhan pakan
yang tersedia, ketersediaan jumlah individu (kerapatan) tumbuhan pakan juga menjadi
faktor yang berpengaruh terhadap kupu-kupu di zona peralihan. Hal ini terlihat dari
meskipun lebih banyak spesies kupu-kupu yang berasal dari familia Nymphalidae,
namun kupu-kupu yang memiliki nilai penting tertinggi adalah kupu-kupu yang berasal
dari familia Pieridae, yaitu Cepora timnatha, Delias rosenbergi dan Leptosia nina.
Banyaknya kupu-kupu dari familia Pieridae yang dijumpai di lokasi penelitian dapat
disebabkan karena di lokasi penelitian dapat dijumpai tumbuhan pakan bagi kupu-kupu,
terutama ulat kupu-kupu, seperti tumbuhan yang berasal dari familia Capparaceae dan
Fabaceae, yang jumlahnya lebih mampu untuk menopang kehidupan bagi lebih banyak
individu kupu-kupu dari familia Pieridae dibanding familia lain.
Pada populasi kupu-kupu yang hidup di zona peralihan antara ekosistem hutan
dataran rendah dan ekosistem hutan pegunungan bawah ini tidak terdapat spesies yang
mendominasi (Brower dan Zar, 1998), yang terlihat dari nilai indeks dominansi
Simpson sebesar 0.04. Penyebaran individu pada populasi kupu-kupu yang hidup di
zona peralihan ini juga tergolong merata, yang terlihat dari nilai indeks kemeratan jenis
yang nilainya tergolong tinggi, yaitu 0.096 (Brower dan Zar, 1998). Kedua hal tersebut
dapat menunjukkan bahwa populasi kupu-kupu di zona peralihan berada dalam kondisi
baik dan tergolong stabil.
Jika ditinjau berdasarkan nilai indeks keanekaragaman hayati Shannon-Weinner,
maka populasi kupu-kupu yang dijumpai di zona peralihan ini memiliki nilai indeks
keanekaragaman jenis yang tergolong sedang (3.24) (Brower dan Zar, 1998). Namun
bila ditinjau dari nilai indeks kekayaan jenis Margalef, maka kupu-kupu yang hidup di
zona peralihan ini memiliki kekayaan jenis yang tergolong tinggi (7.19) (Margurran,
1988).
Hal ini menunjukkan walaupun dari segi keanekaragaman spesies
(heterogenitas), populasi kupu-kupu yang dijumpai di zona peralihan ini memiliki
tingkat heterogenitas yang tergolong sedang, namun sebenarnya populasi kupu-kupu di
tempat ini kaya akan spesies kupu-kupu. Tingginya nilai indeks kekayaan jenis
Margalef dapat disebabkan karena nilai indeks kekayaan jenis Margalef hanya
merupakan perbandingan dari jumlah spesies dan nilai logaritma dari jumlah individu.
Akibatnya, pada populasi dengan jumlah spesies dalam jumlah individu yang hanya
sedikit, maka akan menyebabkan nilai indeks kekayaan jenis juga menjadi tinggi.
Tidak seperti berbagai jenis satwa lain yang akan memperlihatkan kurva
peningkatan biodiversitas dengan peningkatan ketinggian tempat, maka kupu-kupu pada
zona peralihan ini tidak memperlihatkan hal tersebut. Bila ditinjau dari jumlah individu
dan jumlah spesies kupu-kupu, maka jumlah individu dan jumlah spesies kupu-kupu
yang dijumpai di zona peralihan TN Babul ternyata tidak sebanyak jumlah individu dan
jumlah spesies yang dijumpai di ekosistem hutan dataran rendah maupun ekosistem
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karst. Pada ekosistem karst, Putri et al (in press) dapat menjumpai 109 spesies kupukupu, sedangkan pada ekosistem hutan dataran rendah yang berupa hutan kemiri, dapat
dijumpai 42 spesies kupu-kupu (Putri, 2016), yang merupakan jumlah yang jauh lebih
banyak dibanding kupu-kupu yang dijumpai di zona peralihan ini.

Tabel 1. Populasi kupu-kupu di zona peralihan antara ekosistem
dan ekosistem hutan pegunungan bawah TN Babul
No
Spesies
Familia
INP
1 Faunis menado
Nymphalidae 9.49
2 Leptosia nina
Pieridae
13.57
3 Cyrestis strigata
Nymphalidae 9.49
4 Neptis ida
Nymphalidae 11.53
5 Melanitis leda
Nymphalidae 4.74
6 Cepora timnatha
Pieridae
19.69
7 Hypothecla honos Lycaenidae
4.74
8 Delias rosenbergi Pieridae
15.61
Tirumala
9 choaspes
Nymphalidae 4.74
10 Charaxes solon
Nymphalidae 9.49
11 Jamides aratus
Lycaenidae
4.74
12 Telicota ohara
Hesperiidae
4.74
Ypthima
13 kaledonda
Nymphalidae 11.53
14 Celaenorrhinus sp Hesperiidae
4.74
Hypolimnas
15 bolina
Nymphalidae 4.74
16 Allotinus major
Lycaenidae
4.74
Papilio
17 ascalaphus
Papilionidae
4.74
18 Symbrenthia lilaea Nymphalidae 4.74
19 Papilio polythes
Papilionidae
4.74
20 Nacaduba beroe
Lycaenidae
4.74
Notocrypta
21 paralysos
Hesperiidae
4.74
22 Parnara bada
Hesperiidae
4.74
23 Prosotas dubiosa
Lycaenidae
4.74
24 Ypthima loryma
Nymphalidae 4.74
Hypolycaena
25 sipylus
Lycaenidae
4.74
26 Anthene vilosa
Lycaenidae
4.74
Taractrocera
27 ardonia
Hesperiidae
4.74
28 Junonia hedonia
Nymphalidae 4.74
29 Ideopsis juventa
Nymphalidae 4.74
200
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hutan dataran rendah
H’
0.14
0.18
0.14
0.16
0.09
0.23
0.09
0.20
0.09
0.14
0.09
0.09
0.16
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
3.24
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Kisaran dan tingkat kelimpahan individu per spesies
Kondisi lain yang menunjukkan bahwa kupu-kupu yang dijumpai di zona
peralihan tidak sebanyak kupu-kupu yang dijumpai di ekosistem karst maupun hutan
dataran rendah adalah kisaran kelimpahan anggota spesies. Jika jumlah individu yang
dijumpai pada setiap spesies diurutkan berdasarkan kisaran kelimpahan spesies, maka
pada zona peralihan ini, jumlah individu yang mewakili setiap spesies kisarannya tidak
terlalu besar, yaitu hanya 1 – 7 individu saja per spesies atau rata-rata 1.69 individu per
spesies. Sangat berbeda dengan kisaran kelimpahan spesies pada ekosistem karst dan
ekosistem hutan dataran rendah yang nilainya berkisar antara 1 – 400 indivudu per
spesies, dengan rata-rata 17 individu per spesies.
Faktor berikutnya yang menunjukkan bahwa komunitas kupu-kupu di zona
peralihan tidak sekaya ekosistem karst dan hutan dataran rendah adalah dengan melihat
tingkat kelimpahan kupu-kupu di zona peralihan yang tergolong kecil, yaitu hanya < 7
ekor per spesies dan dua per tiganya (72.41%) merupakan spesies yang hanya diwakili
oleh satu individu saja. Kondisi ini sangat berbeda dengan kekayaan kupu-kupu pada
ekosistem karst maupun ekosistem hutan dataran rendah, seperti pada hutan kemiri TN
Babul, yang hanya sedikit spesies yang dijumpai dalam individu tunggal.
Berbagai faktor dapat menyebabkan jumlah individu maupun jumlah spesies
kupu-kupu yang dijumpai di zona peralihan tidak sebanyak di daerah hutan dataran
rendah maupun di kawasan karst, antara lain pengaruh kemampuan adaptasi spesies
kupu-kupu terhadap faktor lingkungan, terutama terhadap ketinggian, juga karena
keterbatasan variasi jenis maupun keterbatasan jumlah individu vegetasi tumbuhan
pakan, terutama pakan ulat, yang hidup di zona peralihan ini dibanding yang hidup di
ekosistem hutan dataran rendah maupun ekosistem karst. Perubahan areal zona khusus
menjadi areal yang lebih terbuka, yang berupa sawah, ladang maupun kebun penduduk
diduga menjadi penyebab menurunnya ketersediaan tumbuhan pakan. Mengingat ciri
khas kawasan TN Babul adalah kekayaan kupu-kupu, yang ditandai dengan penggunaan
kupu-kupu pada lambang, logo, maupun slogan TN Babul, maka kurangnya jumlah
individu dan jumlah spesies yang dijumpai di zona peralihan perlu mendapat perhatian
dari pengelola TN Babul. Untuk itu pihak pengelola dapat lebih menggalakkan
penanaman tumbuhan pakan kupu di berbagai lokasi TN Babul agar ciri khas TN Babul
sebagai the kingdom of butterfly tetap dapat dijumpai di seantero kawasan TN Babul.
KESIMPULAN DAN SARAN
Zona peralihan menjadi habitat bagi cukup banyak jenis kupu-kupu. Nilai
indeks keragaman hayati kupu-kupu di zona peralihan ini tergolong sedang dan tidak
ada jenis yang mendominasi. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi kupu-kupu di zona
peralihan tergolong cukup baik. Meskipun demikian, jumlah individu dan jumlah
spesies kupu-kupu yang dijumpai di zona peralihan tersebut tergolong lebih rendah
dibanding yang dijumpai di ekosistem karst maupun hutan dataran rendah. Selain
faktor kemampuan adaptasi spesies kupu-kupu terhadap faktor lingkungan, kurangnya
variasi dan jumlah tumbuhan pakan diduga menjadi penyebab hal tersebut. Untuk itu
diperlukan adanya pengayaan tumbuhan pakan untuk meningkatkan kekayaan kupukupu.
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ABSTRAK
Buncis tegak (Phaseolus vulgaris L.)merupakan jenis buncis dengan habitat tegak/erect,
bukan merambat seperti habitus tanaman buncis pada umumnya. Ukuran tanaman relatif
pendek, dengan polong yang menggantung, sehingga diperlukan penutup tanah (mulsa)
untuk menghindarkan polong buncis muda dari percikan air akibat penyiraman maupun
hujan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh
aplikasi beberapa jenis mulsaterhadap pertumbuhan dan produksi buncis
tegak.Percobaan dilakukan secara paralel pada lahan datar dan lahan miring di kebun
percobaan Cikabayan Kampus IPB, Dramaga Bogor, Jawa Barat.Penelitian ini
menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) satu faktor dengan 3 taraf
perlakuan jenis mulsa, yaitu tanpa mulsa (M0), mulsa plastik hitam perak (M1) dan
biomulsa Arachis pintoi (M2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum
tanaman buncis tegak pada perlakuan mulsa plastik hitam perak di lahan datar maupun
di lahan miring memiliki nilai pertumbuhan (tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah
cabang dan kehijauan daun) dan komponen hasil tanaman buncis tegak(umur berbunga,
jumlah polong per tanaman, jumlah polong per petak, bobot polong layak pasar per
tanaman, bobot polong layak pasar per petak, bobot polong tidak layak pasar, panjang
polong, panjang akar dan produktivitas)terbaik dibandingkan dengan perlakuan tanpa
mulsa maupun biomulsa Arachis pintoi.
Kata kunci:

Arachis pintoi, mulsa plastik, jumlah polong per tanaman, bobot polong
layak pasar

ABSTRACT
Dwarf green bean (Phaseolus vulgaris L.) is a type of green bean with upright habitus
instead of climber like green bean plants in general. Plant height is relatively short,
with hanging pods. It is considered necessary to apply soil cover (mulch) to prevent
young pods from water splashing because of irrigation or rain. This study was
conducted to obtain information of different type of mulch application on the growth
and production of dwarf green beans. Experiments were performed in paralel on flat
and slopy land at Cikabayan Experimental Station,IPB, Dramaga, Bogor. Randomized
completely block design (RCBD) was used in this experiment with a single factor; types
of mulch, and three levels of treatment; no mulch, plastic mulch and Arachis pintoi
biomulch. Based on the result, generally the treatment of plastic mulch both on flat and
slopy land has the best growth variables (plant height, number of leaves, number of
branches and leaves colour) and yield variables (days to flowering, number of podsper
plant, number of pods per plot, marketable pods weight per plant, marketable pods per
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plot, not marketable pods weight, pod length, root length and productivity) compared to
treatment ofno mulch and Arachis pintoi biomulch.
Keywords: Arachis pintoi, plastic mulch, number of pods per plant, marketable pod
weight
LATAR BELAKANG
Salah satu sayuran sumber protein nabati yang banyak dikonsumsi masyarakat
Indonesia adalah buncis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
(2015), pada tahun 2011 produksi buncis mencapai 334 659 ton, sedikit menurun
menjadi 322 145 ton pada tahun 2012 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun
2013 menjadi 327 378 ton. Volume produksi yang fluktuatifmungkin disebabkan oleh
kondisi iklim yang berbeda antar tahun.
Budidaya tanaman buncis banyak dilakukan pada lahan yang miring seperti di
pegunungan, dimana hal ini menyebabkan diperlukannya usaha pengendalian
lingkungan tumbuh yang baik untuk mengurangi erosi karena tanah terkikis hujan dan
serangan penyakit akibat kondisi lahan yang lembab.
Buncis tegak (Phaseolus vulgaris L.)merupakan jenis buncis dengan habitat
tegak/erect, bukan merambat seperti habitus tanaman buncis pada umumnya. Ukuran
tanaman relatif pendek, dengan polong yang menggantung, sehingga diperlukan
penutup tanah (mulsa) untuk menghindarkan polong buncis muda dari percikan air
hujan ataupun irigasi. Air hujan atau irigasi yang mengenai tanah lalu memercik ke
polong dapat membawa cendawan yang mudah menyebabkan busuk pada polong.
Aplikasi mulsa mempengaruhi evaporasi dan kondisi suhu tanah, sehingga
kelembaban tanah dapat dipertahankan (Sugiono, 2007). Tanah menjadi terlindung dari
bahaya aliran air dan resapan air ke dalam tanah akan semakin baik (Rosliani et al.,
2002). Pada sistem budidaya sayuran di lahan kering yang berlereng, erosi terjadi
terutama pada periode awal pertumbuhan tanaman yang menyebabkan lahan
terdegradasi dan menurun produktivitasnya. Tanaman Arachis pintoi berpotensi besar
digunakan sebagai biomulsa untuk mencegah erosi tanah, karena susunan batang dan
perakarannya dapat melindungi tanah dari daya rusak intensitas hujan yang tinggi.
Sebagai contoh, di Costa Rica, kacang hias ini ditanam di sepanjang pinggir saluran
irigasi untuk mengontrol erosi dan pertumbuhan gulma. Usaha tani kopi di Sumberjaya,
Lampung Barat, penanaman leguminosa ini juga mampu menekan erosi sebesar 11-85%
(Maswar, 2004).Penelitian ini bertujuan mempelajari seberapa besar pengaruh aplikasi
mulsa dalam upaya meningkatkan produktivitas pada budidaya buncis tegak.
BAHAN DAN METODA
Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Cikabayan Bawah kampus IPB,
Dramaga Bogor. Areal penelitian datar dan bertopografi miring dengan elevasi 250 m
dpl dan curah hujan rata-rata 2 860.6 mm/tahun. Penelitian dimulai bulan Desember
2014sampai Juni 2015.Percobaan dilakukan secara paralel pada lahan datar (0%) dan
lahan miring (10%). Penelitian ini menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak
(RKLT) satu faktor dengan 3 taraf perlakuan jenis mulsa, yaitu tanpa mulsa, mulsa
plastik hitam perak (MPHP) dan biomulsa A. pintoi. Setiap perlakuan diulang empat
kali. Setiap satuan percobaan berbentukbedengan berukuran 10 m x 1.2 m. Di setiap
bedeng ditanam tanaman buncis tegak dengan jarak tanam 40 cm x 25 cm (zigzag)
sebagai tanaman utama.
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Jika terdapat pengaruh nyata dari perlakuan yang diuji berdasarkan uji ragam
pada taraf nyata 95%, maka dilakukan uji lanjut untuk melihat perbedaan antar
perlakuan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 95% (Gomez dan
Gomez, 1995).
Model aditif linear yang digunakan adalah
Yij = μ + τi + βj + ɛij , dimana i = 1,2,3,4,5 ; j = 1,2,3
Keterangan:
Yij = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j
μ = rataan umum
τi = pengaruh jenis mulsa ke-i
βj = pengaruh kelompok ke-j
ɛij =pengaruh acak pada jenis mulsa ke-i dan kelompok ke-j
Pengolahan tanah dilakukan sedalam 20 cm dua minggu sebelum penanaman A.
pintoi, selanjutnya digaru dan diratakan dengan cangkul. Petak-petak percobaan dibuat
dengan ukuran 10 m x 1.2 m dengan jarak antar petak 30 cm dan jarak antar ulangan 50
cm. Pemberian pupuk kandang, kapur, dan pupuk dasar dilakukan setelah pembuatan
bedengan tepat pada lubang tanam, kemudian ditunggu selama dua minggu. Pupuk
dasar yang digunakan adalah campuran pupuk Urea (200 kg/ha), SP-36 (150 kg/ha),
KCl (150 kg/ha). Aplikasi pupuk dasar pada perlakuan biomulsa A. pintoi dan tanpa
mulsa dilakukan dua minggu sebelum penanaman buncis sedangkan aplikasi pupuk
dasar pada perlakuan mulsa plastik hitam perak dilakukan sebelum pemasangan mulsa
tepat di lubang tanam.
Bahan tanam A. pintoi yang digunakan untuk penelitian adalah berbentuk stek
batang yang diperbanyak sendiri. Ukuran stek seragam dan umur pengambilan sama
serta masih segar. Stek berukuran 15 cm atau empat ruas direndam selama satu malam
dalam air yang telah dicampur dengan 1 g rootone dalam 1 liter air. Stek tersebut
ditanam dengan jarak antar stek 15 cm x 15 cm.
Penanaman benih buncis dilakukan dengan membuat lubang tanam terlebih
dahulu. Jumlah benih yang ditanam sebanyak satu benih per lubang tanam. Lubang
dibuat menggunakan tugal. Jarak tanam yang digunakan 40 cm x 25 cm (zigzag).
Pemupukan susulaan dilakukan setelah tanaman buncis sudah berumur 4 minggu
setelah tanam (MST). Pupuk yang digunakan adalah Gandasil D sebagai starter solution
dengan konsentrasi 20 g per 10 liter air dan NPK 16-16-16 sebanyak 100 g per 10 liter
air dilakukan seminggu sekali selama fase vegetatif dan generatif.
Pemanenan buncis dilakukan pada tanaman yang telah berumur 38-45 hari
setelah tanam. Pemanenan dilakukan dengan cara memetik polong yang sudah cukup
umur.Pengamatan yang dilakukan meliputi:
1. Daya tumbuh buncis (%). Daya tumbuh diukur seminggu setelah tanam kemudian
pengukuran dilakukan lagi pada saat seminggu setelah penyulaman.
2. Tinggi tanaman (cm). Pengukuran tinggi tanaman dilakukan pada saat tanaman
berumur 2-5MST. Tinggi tanaman diukur dari permukaan tanah sampai titik
tumbuhdengan menggunakan penggaris dan meteran.
3. Jumlah daun (helai). Penghitungan jumlah daun dilakukan pada saat tanaman
berumur 2-5MST. Jumlah daun dihitung berdasarkan jumlah daun yang
telahmembuka dengan sempurna (trifoliate).
4. Jumlah cabang (cabang). Penghitungan jumlah cabang dilakukan pada saat
tanaman berumur 3-5 MST.
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5.

Panjang akar (cm). Panjang akar diukur segera setelah panen berakhir, mulai dari
pangkal akar sampai ujung akar terpanjang, dengan menggunakan meteran.
6. Kehijauan daun. Kehijauan daun diukur pada daun dewasa ketika tanaman
berumur 6 MST dengan menggunakan bagan warna daun.
7. Umur berbunga (HST). Umur berbunga diamati pada saat tanaman sudah berbunga
sekitar 75 % dari populasi.
8. Jumlah polong (polong). Jumlah polong dihitung berdasarkan jumlah polong yang
dipanen dari tiap tanaman contoh dan juga tiap petak pada masing-masing
perlakuan.
9. Bobot polong (g). Bobot polong dihitung berdasarkan hasil panen polong dari tiap
tanaman contoh dan juga tiap petak pada masing-masing perlakuan yang ditimbang
menggunakan timbangan analitik.
10. Panjang polong (cm). Panjang polong diukur dari pangkal polong hingga ujung
polong dengan menggunakan meteran. Polong yang diukur adalah polong yang
telah dipanen dari tanaman contoh pada masing-masing perlakuan.
11. Produksi tanaman (ton/ha). Produksi tanaman diperoleh dari hasil perkalian peubah
bobot polong per tanaman dengan populasi ideal buncis per hektar.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Biomulsa A. pintoi ditanam 3 bulan sebelum penanaman tanamn buncis tegak.
Pada 90 HST, persentase penutupan permukaan bedengan oleh A. pintoi sebesar 94.8%
di lahan miring dan 84.4% di lahan datar. Penutupan A. pintoi sebesar 100 % dapat
diperoleh setelah umur tanaman lebih dari 90 HST (Baharuddin, 2010). Kecepatan
tumbuh A. pintoi pada percobaan ini lambat, sehingga pertumbuhan gulma lebih cepat
karena daya saing A. pintoi yang rendah. Pemasangan mulsa plastik hitam perak
(MPHP) pada bedeng percobaan dilakukan pada hari ke-90 setelah A. pintoi ditanam.
Berdasarkan hasil sidik ragam, perlakuan jenis mulsa di lahan datar secara
umum memberikan pengaruh yang sangat nyata dan nyata terhadap peubah pengamatan
pertumbuhan tanaman yakni tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang, umur
berbunga, kehijaun daun, jumlah polong per tanaman, jumlah polong per petak, bobot
polong per tanaman, bobot polong per petak, panjang polong dan panjang akar(Tabel 1).
Hasil sidik ragam pada lahan miring menunjukkan bahwa perlakuan jenis mulsa juga
secara umum memberikan pengaruh yang sangat nyata dan nyata terhadap peubah
pengamatan pertumbuhan tanaman yakni tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang,
umur berbunga, kehijaun daun, jumlah polong per tanaman, jumlah polong per petak,
bobot polong per tanaman, bobot polong per petak, dan panjang akar(Tabel 1).
Pertumbuhan Vegetatif dan Generatif Tanaman Buncis Tegak
Hasil analisis data vegetatif tanaman buncis tegak menunjukkan bahwa
penggunaan jenis mulsa memberikan respon yang berbeda terhadap tinggi tanaman,
jumlah daun, dan jumlah cabang di lahan datar dan lahan miring. Secara umum, respon
tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah cabang buncis tegak terbaik hingga 5 MST
terdapat pada perlakuan mulsa plastik hitam perak di lahan datar dan lahan miring.
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Tabel 1. Rekapitulasi analisis ragam pengaruh perlakuan jenis mulsa untuk mencegah
erosi terhadap pertumbuhan dan produksi buncis tegak di lahan datar dan
lahan miring
Lahan Datar
Lahan Miring
Peubah
F-hitung KK (%) F-hitung
KK (%)
tn
tn
Daya Tumbuh (%)
2.38
22.75
2.38
22.75
Tinggi Tanaman (cm)
2 MST
12.59**
4.18
3.93tn
5.80
3 MST
3.49tn
9.75
3.48tn
9.44
4 MST
8.45*
14.68
17.26** 10.13
5 MST
5.56*
16.70
12.06** 11.11
Jumlah Daun (helai)
2 MST
9.00*
2.81
0.43tn
4.33
tn
3 MST
2.15
12.93
3.13tn
7.06
tn
4 MST
4.01
13.60
35.85**
6.00
5 MST
0.96tn
31.74
66.98**
5.95
Jumlah Cabang (cabang)
3 MST
2.41tn
19.66
4.03tn
18.28
4 MST
7.83*
24.09
57.64** 11.14
5 MST
7.76*
23.97
126.53**
5.22
Umur Berbunga
18.06**
9.89
34.20**
2.01
Kehijauan Daun
12.37**
9.01
62.83**
2.83
Jumlah polong per tanaman
23.16**
21.79
22.73** 12.77
Jumlah polong per petak
25.07**
28.04
34.33** 18.01
Bobot polong layak pasar per
27.12**
21.25
28.20** 11.75
tanaman
Bobot polong layak pasar per petak
26.34**
28.64
40.29** 16.87
tn
Bobot polong tidak layak pasar
2.68
15.31
1.21tn
31.56
Panjang polong
5.79*
6.35
0.56tn
9.75
Panjang akar
25.45**
9.40
87.98**
7.85
Keterangan: MST:minggu setelah tanam, KK: koefisien keragaman, **: berbeda sangat
nyata pada uji BNJ α=5%, *: berpengaruh nyata pada uji BNJ α=5%, tn:
berpengaruh tidak nyata.

Tabel 2.Pengaruh perlakuan jenis mulsa terhadap tinggi tanaman buncis tegak
Tinggi tanaman buncis pada umur
Perlakuan
2 MST 3 MST 4 MST
5 MST
---------------------- (cm) -------------------Lahan datar
Tanpa mulsa
9.8b
17.9
30.6ab
39.5a
MPHP
11.3a
21.4
40.1a
53.4a
Biomulsa Arachis pintoi
10.9a
18.0
26.6b
37.7a
Lahan miring
Tanpa mulsa
10.5
16.6
34.3a
48.9a
MPHP
11.4
19.8
40.6a
55.5a
Biomulsa A. pintoi
11.7
17.9
26.4b
37.4b
Keterangan: Nilai yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan
tidak berbeda nyata pada taraf uji BNJ α=5 %.
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Tabel 2menunjukkan perlakuan mulsa plastik hitam perak di lahan datar
menghasilkantinggi tanaman tertinggi di lahan datar dan lahan miring terdapat pada
perlakuan mulsa plastik hitam perak pada 3, 4 dan 5 MST.Hasil tinggi tanaman pada 5
MST di lahan datar (53.4 cm) dan lahan miring (55.5 cm). Nilai ini tidak berbeda
dengan semua perlakuan di lahan datar, namunlebih baik dari perlakuan biomulsa A.
pintoi di lahan miring. Tinggi tanaman buncis tegak pada perlakuan tersebut sudah
melampaui tinggi optimum tanaman buncis tegak berdasarkan Balitsa (2006), yaitu 50
cm. Perlakuan mulsa plastik hitam perak di lahan datar dan lahan miring menunjukkan
tinggi tanaman lebih tinggi dari perlakuan lain diduga karena kondisi lingkungan
tumbuh yang lebih baik yang mana dapat menjaga kondisi kelembaban tanah dan suhu
tanah (Sugiono, 2007).
Tabel 3. Pengaruh perlakuan jenis mulsa terhadap jumlah daun tanaman buncis tegak
Jumlah daun buncis pada umur
Perlakuan
2 MST
3 MST
4 MST
5 MST
---------------- (helai) -----------------Lahan datar
Tanpa mulsa
1.0b
2.8
5.2
8.0
MPHP
1.0b
3.0
6.3
12.0
Biomulsa Arachis pintoi
1.1a
2.5
4.8
7.8
Lahan miring
Tanpa mulsa
1.0
2.9
6.0a
10.8b
MPHP
1.0
2.9
6.5a
12.3a
Biomulsa A. pintoi
1.0
2.6
4.5b
7.4c
Keterangan: Nilai yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan
tidak berbeda nyata pada taraf uji BNJ α=5 %.
Berdasarkan Tabel 3, jumlah daun tanaman buncis tegak yang paling tinggi di
lahan datar pada 2 MST adalah pada perlakuan biomulsa A. pintoi1.1 helai sedangkan di
lahan miring nilai jumlah daun sama untuk semua perlakuan (1.0 helai). Jumlah daun
tanaman buncis umur 4-5 MST terbanyak pada perlakuan mulsa plastik hitam perak di
lahan lahan miring. Menurut McWilliams et al. (1999) suhu tanah yang rendah akan
meningkatkan jumlah daun pada jagung manis.
Tabel 4. Pengaruh perlakuan jenis mulsa terhadap jumlah cabang tanaman buncis
tegak
Jumlah cabang buncis pada umur
Perlakuan
3 MST
4 MST
5 MST
Lahan datar
Tanpa mulsa
0.7
1.6b
3.1b
MPHP
1.0
2.7a
5.3a
Biomulsa Arachis pintoi
0.8
1.5b
3.1b
Lahan miring
Tanpa mulsa
0.9
2.2b
4.1b
MPHP
1.0
2.8a
5.5a
Biomulsa A. pintoi
0.7
1.1c
3.0c
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Keterangan: Nilai yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan
tidak berbeda nyata pada taraf uji BNJ α=5 %.
Persaingan yang terjadi antara tanaman buncis tegak dengan A. pintoidalam
memperoleh unsur hara terutama nitrogen, intensitas cahaya, dan air menyebabkan
pertumbuhan vegetatif buncis tegak terhambat. Menurut Kurniawan (2012) intensitas
cahaya sebagai salah satu faktor pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh kompetisi antara
tanaman budidaya dengan tanaman penutup tanah. Perlakuan intensitas cahaya yang
diturunkan biasanya diikuti dengan penurunan jumlah cabang tanaman. Penurunan
jumlah cabang tanaman dikarenakan intensitas cahaya yang rendah, sehingga tanaman
tumbuh tinggi dan hasil fotosintesis yang digunakan untuk pembentukan cabang sedikit,
akibatnya jumlah cabang sedikit. Peningkatan intensitas cahaya akan meningkatkan
proses fotosintesis pada tanaman, karena cahaya matahari merupakan sumber energi
bagi fotosintesis. Tabel 4 menunjukkan bahwa respon jumlah cabang terbanyak pada 3
MST hingga akhir pengamatan terdapat pada perlakuan mulsa plastik hitam perak di
lahan datar dan juga di lahan miring. Nilai jumlah cabang pada perlakuan mulsa plastik
hitam perak pada 4 MST dan 5 MST berbeda nyata dengan semua perlakuan baik itu di
lahan datar maupun di lahan miring.
Tabel 5. Pengaruh perlakuan jenis mulsa terhadap umur berbunga, kehijauan daun, dan
panjang akar tanaman buncis tegak
Umur berbunga
Kehijauan Panjang akar
Perlakuan
(HST)
daun
(cm)
Lahan datar
Tanpa mulsa
38.75a
2.98b
10.09b
MPHP
34.50b
3.73a
14.21a
Biomulsa A. pintoi
40.25a
2.78b
9.26b
Lahan miring
Tanpa mulsa
38.50a
3.43b
15.30b
MPHP
34.50b
3.90a
20.05a
Biomulsa A. pintoi
38.00a
3.13c
9.16c
Keterangan: Nilai yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan
tidak berbeda nyata pada taraf uji BNJ α=5 %.
Pengamatan vegetatif tanaman buncis tegak di lapang menunjukkan
pertumbuhan yang lambat pada perlakuan biomulsa A. pintoi baik itu di lahan datar
maupun di lahan miring, sebagian tanaman tumbuh kerdil. Hal ini disebabkan oleh
persaingan ruang tumbuh dengan biomulsa A. pintoi. Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai
kehijauan daun tertinggi di lahan datar (3.73) dan lahan miring (3.9) terdapat pada
perlakuan mulsa plastik hitam perak begitu juga dengan peubah panjang akar tanaman
di lahan datar (14.21 cm) dan lahan miring (20.05 cm) serta peubah umur berbunga
tanaman paling cepatdi lahandatardan juga di lahan miring (34.5 HST). Nilai peubah
pada perlakuan mulsa plastik hitam perak di lahan datar dan lahan miring berbeda nyata
dengan semua perlakuanpada peubah kehijauan daun, umur berbunga dan peubah
panjang akar.
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Tabel 6.Pengaruh perlakuan jenis mulsa terhadap produksi tanaman buncis tegak per tanaman contoh
Total
Jumlah
bobot
Perlakuan

polong
tanaman

polong
-1

Bobot

Persen bobot

Bobot polong

Persen bobot

Polong

polong layak

tidak layak

polong tidak

layak pasar

pasar

pasar

layak pasar

ProdukTivitas
-1

-1

-1

-1

tanaman

Tanaman

tanaman

tanaman

tanaman

tanaman-1

(g)

(ton ha-1)

(g)

(%)

(g)

(%)

Lahan datar
Tanpa mulsa
25.8b
85.18b
5.1
74.2b
87.1
11.5
13.5
MPHP
55.9a
184.80a
11.1
170.9a
92.5
13.8
7.5
Biomulsa Arachis pintoi
22.9b
79.43b
4.8
67.9b
85.5
10.9
13.7
Lahan miring
Tanpa mulsa
38.4b
131.60b
7.9
117.4b
89.2
14.1
10.7
MPHP
53.0a
177.20a
10.6
159.0a
89.7
18.2
10.3
Biomulsa A. pintoi
28.8b
97.45b
5.8
84.1c
86.3
13.4
13.8
Keterangan: Nilai yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji BNJ α=5 %.
Komponen hasil dan produksi buncis tegak sangat dipengaruhi oleh fase pertumbuhan (vegetatif). Menurut Marliah et al. (2010),
pertumbuhan vegetatif yang baik pada jagung manis akan mempengaruhi pertumbuhan generatif yang dihasilkan juga baik. Subekti et al.
(2010) dalam penelitiannya menambahkan bahwa hasil dan bobot biomassa jagung yang tinggi akan diperoleh jika pertumbuhan tanaman
optimal. Jumlah polong buncis merupakan parameter untuk menentukan kemampuan tanaman buncis dalam berproduksi pada lingkungan
tumbuhnya. Tanaman mampu menghasilkan polong yang banyak jika lingkungan tumbuhnya sudah sesuai. Tabel 6 menunjukkan bahwa
jumlah polong dan total bobot polong per tanaman tertinggi diperoleh pada perlakuan mulsa plastik hitam perak di lahan datar (55.9
polong; 184.8 g) dan lahan miring (53.0 polong; 177.2 g). Nilai tersebut berbeda nyata dengan semua perlakuan di lahan datar dan lahan
miring.
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Hasil produktivitas tanaman buncis tegak tertinggi terdapat pada perlakuan
mulsa plastik hitam perak baik itu di lahan datar maupun di lahan miring.
Tingginya produktivitas buncis pada perlakuan ini karena kondisi lingkungan
tumbuh yang optimum sedangkan perlakuan tanpa mulsa dan biomulsa A. pintoi
kondisi lingkungan tumbuhnya kurang optimum. Persentase bobot polong yang
layak pasar terhadap total bobot polong yang dipanen di lahan datar dan lahan
miring adalah sama yaitu 88.4 %. Berdasarkan Tabel 6 bobot polong tidak layak
pasar per tanaman tidak nyata dipengaruhi oleh perlakuan jenis mulsa baik itu di
lahan datar maupun di lahan miring. Bobot polong yang tidak layak pasar
terbanyak terdapat pada perlakuan mulsa plastik hitam perak di lahan datar (13.8
g) dan juga di lahan miring (18.2 g). Jumlah ini di lahan datar maupun di lahan
miring tidak berbeda dengan semua perlakuan. Persentase bobot polong yang
tidak layak pasar terhadap total bobot polong yang dipanen di lahan datar dan
lahan miring juga sama yaitu 11.6 %.
Tabel 7.1 Pengaruh perlakuan jenis mulsa terhadap produksi tanaman buncis
tegak per petak percobaan dan panjang polong
Bobot polong
Jumlah
Panjang
-1
layak pasar petak
Perlakuan
polong
polong
(g)
(cm)
petak-1
Lahan datar
Tanpa mulsa
813.3b
2 426.8b
11.8b
MPHP
2 280.9a
7 126.4a
13.7a
Biomulsa A. pintoi
689.0b
2 023.5b
12.6ab
Lahan miring
Tanpa mulsa
1 297.2b
3 964.8b
12.7
MPHP
2 122.2a
6 520.1a
12.8
Biomulsa A. pintoi
684.0c
2 058.3c
11.9
Keterangan: Nilai yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji BNJ α=5 %.
Tabel 7 menunjukkan bahwa jumlah polong per petak tertinggi di lahan
datar (2 280.9 polong) dan lahan miring (2 122.2 polong) adalah perlakuan mulsa
plastik hitam perak. Nilai tersebut berbeda nyata dengan semua perlakuan baik itu
di lahan datar maupun di lahan miring. Nilai bobot polong layak pasar per petak
tertinggi terdapat pada perlakuan mulsa plastik hitam perak di lahan datar (7 126.4
g) dan juga di lahan miring (6 520.1 g). Nilai tersebut berbeda nyata dengan
semua perlakuan baik itu di lahan datar maupun di lahan miring. Nilai panjang
polong buncis terbaik di lahan datar (13.7 cm) dan lahan miring (12.9 cm)
terdapat pada perlakuan mulsa plastik hitam perak. Nilai ini sudah mencapai
panjang polong sesuai dengan deskripsi varietas buncis tegak, yaitu 13 cm.
Menurut Rukmana (1994) panjang polong buncis tegak berkisar antara 12-13 cm.
Kondisi lahan bermulsa A. pintoikurangmemberikan lingkungan yang optimal
untuk pertumbuhan vegetatif maupun generatif tanaman buncis tegak.
Berdasarkan hasil produksi bobot polong per tanaman pada perlakuan biomulsa A.
pintoiyakni 79.43 g di lahan datar dan 97.45 g di lahan miring (Tabel 7). Nilai
produktivitas buncis tegak yang ditanam pada percobaan ini dapat dihitung yakni
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476.6 g/m2 (4.8 ton/ha) di lahan datar dan 584.7 g/m2 (5.8 ton/ha) di lahan miring.
Hasil produksi polong per tanaman buncis tegak pada perlakuan biomulsa A.
pintoitergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi hasil varietas 1620 ton/ha. Nilai produktivitas ini baru dapat mencapai sekitar 24 % di lahan datar
dan 29 % di lahan miring dari potensi hasil pada deskripsi varietas. Rendahnya
produktivitas buncis tegak diduga karena terjadi persaingan antara penutup tanah
A. pintoidengan tanaman buncis tegak. Menurunnya produksi juga diakibatkan
oleh intensitas cahaya yang diterima tanaman buncis tegak rendah sehingga
jumlah cahaya yang diterima oleh setiap luasan daun dalam waktu tertentu rendah.
Hal ini mengakibatkan terganggunya fotosintesis, sehingga menyebabkan
penurunan laju metabolisme dan sintesis karbohidrat (Gardner et al., 1985). Selain
itu saat panen terdapat juga polong yang tidak layak pasar (berpenyakit dan
berulat), sehingga mengurangi produksi buncis tegak.
Hasil produktivitas pada perlakuan biomulsa A. pintoi berbeda dengan
hasil produktivitas pada perlakuan mulsa plastik hitam perak. Berdasarkan Tabel 6
perlakuan mulsa plastik hitam perak menunjukkan nilai produktivitas yang
tertinggi (11.1 ton/ha) di lahan datar sedangkan di lahan miring (10.6 ton/ha).
Persentase nilai produktivitas buncis tegak terhadap potensil hasil (Lampiran 3)
pada perlakuan mulsa plastik hitam perak di lahan datar (55.5 %) dan di lahan
miring (53.0 %). Nilai produktivitas ini sudah mencapai setengah dari potensi
hasil pada deskripsi varietas.

KESIMPULAN
Secara umum tanaman buncis tegak pada perlakuan mulsa plastik hitam
perak di lahan datar maupun di lahan miring menghasilkan parameter
pertumbuhan (tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang dan kehijauan daun)
dan komponen hasil tanaman buncis tegak(umur berbunga, jumlah polong per
tanaman, jumlah polong per petak, bobot polong layak pasar per tanaman, bobot
polong layak pasar per petak, bobot polong tidak layak pasar, panjang polong,
panjang akar dan produktivitas)terbaik dibandingkan dengan perlakuan tanpa
mulsa maupun biomulsa A. pintoi. .
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DALAM PELESTARIAN KAMBING GEMBRONG DI BALI
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ABSTRAK
Kambing Gembrong adalah salah satu kambing lokal endemik (hanya terdapat di suatu
wilayah). Kambing Gembrong merupakan plasma nutfah endemik yang tidak ternilai
harganya, dan hanya terdapat di daerah Bali timur. Pada tahun 2013, kambing lokal
yang berada di sentra penangkaran Desa Tembu, Kabupaten Karangasem, hanya
mencapai 20 ekor jumlahnya. Kritisnya populasi jenis kambing tersebut adalah karena
kurangnya perhatian pemerintah, rendahnya kualitas pakan, dan terbatasnya teknologi
genetika. Untuk menyelamatkan dari kepunahan sebuah kajian telah dilakukan. Paper
ini merupakan hasil kajian tersebut yang bertujuan untuk menjelaskan dampak kegiatan
konservasi kambing endemik ini.
Kegiatan konservasi tersebut terbukti telah
berdampak positif terhadap peningkatan jumlah kambing tersebut. Proses konservasi
dilakukan secara alamiah, yaitu disebarkan ke daerah agrowisata. Proses pemeliharaan
dilakukan secara intensif dan terkontrol. Jenis kambing tersebut juga merupakan
sumber pendapatan baru bagi masyarakat setempat karena bulunya dapat dimanfaatkan
sebagai bahan kerajinan, dan memiliki daya tarik wisata karena kelangkaan dan
eksotiknya. Populasi kambing gembrong yang tersisa di kabupaten Karangasem diawal
konservasi yaitu sebanyak 20 sedangkan diakhir konservasi populasinya 52 ekor etrjadi
peningkatan populasi sebanyak 160%.
Kata kunci: Konservasi, Pelestarian dan Kambing Gembrong
ABSTRACT
Gembrong goat is one of the local goat endemic (found only in a region). Gembrong
goat is endemic germplasm that is priceless, and only found in the eastern area of Bali.
In 2013, the local goat breeding centers are located in the village of Tumbi,
Karangasem, only reached 20 tail number. Critical populations of goats is because of
the lack of government attention, poor quality of food, and limited genetic technology.
To save from extinction a study has been conducted. This paper is the result of the study
that aims to explain the impact of conservation of this endemic goat. The conservation
work has proven positive impact on the increase in the number of goats. The
conservation process is done naturally, which is distributed to local agro-tourism. The
maintenance process carried out intensively and controlled. The goat breed is also a
new source of income for the local community because fur can be used as craft
materials, and has a tourist attraction because of its rarity and exotic. Gembrong Goat
population remaining in Karangasem district at the beginning of conservation is as
much as 20, while the end of the conservation of the population is 52 tail etrjadi
population increase of 160%.
Keywords: Conservation, Preservation and Goat Gembrong
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LATAR BELAKANG
Kambing Gembrong sebagai salah satu aset bangsa dan bahkan dunia
merupakan salah satu sumber daya genetik ternak endemik Bali, tepatnya di kabupaten
Karangasem. Saat ini, populasi kambing Gembrong berjumlah 35 ekor dan masuk
dalam ’Status Kritis’. Sehingga bila tidak ditangani serius, maka tidak menutup
kemungkinan akan mengalami kepunahan dan berarti akan kehilangan sumber daya
genetik yang tidak ternilai harganya. Secara fenotipik ciri khas kambing Gembrong
jantan yaitu memiliki rambut panjang sekitar 15-25 cm, dan bahkan dapat menutupi
bagian muka dan telinga, sedangkan kambing Gembrong betina memiliki panjang
rambut sekitar 2-3 cm dengan variasi warna bulu yang bermacam-macam seperti warna
putih, cokelat, hitam atau warna campuran dan umumnya didominasi oleh warna putih
Beberapa informasi menyebutkan, sekitar tahun 1970 – 1980 populasi kambing
gembrong masih tercatat lebih dari 200 ekor, yang ditemukan didaerah pesisir timur dan
selatan kabupaten Karangasem dan dipesisir timur kabupaten Klungkung, jumlahnya
terus merosot dan pada tahun 1990 populasinya tinggal sekitar 120 ekor (Brandy, 1990
dalam Guntoro 1997). Pada tahun 2012 di Bali terdapat populasi kambing 70.188 ekor,
yang sebagian besar (66,27%) merupakan jenis kambing PE (Peranakan Etawah) dan
sisanya (33,73%) merupakan kambing kacang (Anon,2013). Disamping kedua jenis
kambing tersebut sebenarnya di Bali masih terdapat jenis kambing lain, yakni kambing
gembrong, yang merupakan kambing endemik bali dengan ciri-ciri spesifik yang tidak
dimiliki kambing lain (Robinson, 1972).
Hingga saat ini tidak terdapat catatan
tersendiri tentang jumlah populasi kambing ini, disamping populasinya sangat kecil
bahkan hampir punah, kemungkinan juga karena dianggap sama dengan kambing
kacang, sehingga
dimasukan kedalam kelompok kambing tersebut. Sistem
pemeliharaan yang ekstensif dan sederhana bahkan sebagian kambing dipelihara tanpa
atap kandang, pakan seadanya dan tanpa adanya pengendalian penyakit, menyebabkan
banyak kambing yang terserang penyakit scabies dan mati (Yupardi, 1998). Dipihak
lain, dengan pemeliharaan yang bercampur dengan kambing PE menyebabkan
perkembangan kambing gembrong asli terdesak oleh hasil persilangan dengan kambing
PE (Guntoro, et al, 1998).
Untuk menyelamatkan keberadaannya, Tahun 1997, pihak yayasan Prinawisa –
Denpasar didukung oleh yayasan Kehati – Jakarta, melakukan konservasi in situ,
dimana kambing-kambing gembrong dibeli, selanjutnya dikembalikan lagi kepada
petani, dan dengan pola bagi hasil. Namun upaya ini gagal disebabkan oleh beberapa
faktor. Tahun 2005, pihak BPTP Bali berinisiatif untuk melakukan konservasi secara ex
situ yaitu di kebun percobaan BPTP Bali di Desa Sawe, Kecamatan Negara, Kabupaten
Jembrana. Konservasi ini terpaksa dilakukan mengingat pengalaman konservasi in situ
yang dilakukan oleh Yayasan Prinawisa tahun 1997 mengalami kegagalan. Dengan
pengawasan yang intensif serta terisolasi dari jenis-jenis kambing lain, diharapkan
upaya konservasi ini berhasil. Kenyataannya usaha ini telah berhasil meningkatkan
jumlah kambing dari 5 ekor tahun 2005 menjadi 14 ekor pada tahun 2008 (Aribawa.
2008).
Pelestarian terhadap sumber daya genetik ternak lokal khususnya kambing
Gembrong sebagai bagian dari komponen keanekaragaman hayati adalah hal penting
untuk memenuhi kebutuhan pangan, pertanian dan perkembangan sosial masyarakat di
masa yang akan datang. Terdapat beberapa alasan mengapa hal tersebut penting, yaitu
(1) lebih dari 60% dari bangsa-bangsa ternak di dunia berada di negara berkembang, (2)
konservasi ternak lokal tidak menarik bagi petani, (3) secara umum tidak ada program
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monitoring yang sistematis dan tidak tersedianya informasi deskriptif dasar pada
sumber daya genetik hewan/ternak, dan (4) dan sedikit sekali ternak asli yang telah
digunakan dan dikembangkan secara aktif (FAO 2001). Kesadaran akan pentingnya
memelihara sumber daya genetik ternak dalam beberapa tahun terakhir ini sudah terjadi
peningkatan, seperti di Eropa dan negara-negara maju lainnya di dunia yang sedang
mengembangkan program nasional untuk pemeliharaan dan konservasi keanekaragaman
hayati hewan (Maleviciute et al. 2002).
BAHAN DAN METODA
Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Desember 2015 Di Kelompok
tani “ Wisnu Segara” Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.
Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survai menggunakan daftar pertanyaan
terstruktur (Kasley et al., 1988) . Sampel terdiri dari peternak sebanyak 28 orang.
Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder
terutama diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Peternakan Propinsi dan
kabupaten. Untuk memproleh data primer digunakan daftar pertanyaan. Kemudian
dilakukan wawancara langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang
diperlukan. . Data dianalisis secara deskriptif .
HASIL DAN PEMBAHASAN
KONDISI AWAL KAMBING GEMBRONG
Asal kambing Gembrong terdapat di daerah kawasan Timur Pulau Bali terutama
di Kabupaten Karangasem. Ciri khas dari kambing ini adalah berbulu panjang. Panjang
bulu sekitar berkisar 15-25 cm, bahkan rambut pada bagian kepala sampai menutupi
muka dan telinga. Rambut panjang terdapat pada kambing jantan, sedangkan kambing
Gembrong betina berbulu pendek berkisar 2-3 cm. Warna tubuh dominan kambing
Gembrong pada umumnya putih (61,5%) sebahagian berwarna coklat muda (23,08%)
dan coklat (15,38%). Pola warna tubuh umumnya adalah satu warna sekitar 69,23% dan
sisanya terdiri dari dua warna 15,38% dan tiga warna 15,38%. Rataan litter size
kambing Gembrong adalah 1,25. Rataan bobot lahir tunggal 2 kg dan kembar dua 1,5
kg. Tingkat kematian prasapih 20%.
Populasi kambing ini dari tahun ke tahun terus menurun. Tahun 70-an populasi
kambing gembrong diperkirakan sekitar 300-an ekor, tahun 80-an masih tersisa 200-an
ekor. Hasil survey yayasan Prinawista tahun 1996 tercatat tinggal 64 ekor dan hasil
survey BPTP Bali tahun 2010 tinggal 8 ekor. Tahun 2010 hasil konservasi ex-situ di
jembrana oleh BPTP Bali dibawa kembali ke kabupaten Karangasem sebanyak 16 ekor.
Tahun 2013 tim peneliti yang terdiri dari LIPI, IPB, UNUD dan BPTP Bali melakukan
penelitian silsilah melalui identifikasi DNA, serta perbaikan manajemen reproduksi dan
pakan, jumlahnya menjadi 20 ekor yang dipelihara oleh ketua kelompok tani “Wisnu
Segara” sebanyak 18 ekor dan di Taman Ujung sebanyak 2 ekor (tabel 1) yang
semuanya diwilayah Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem. Dengan diketahuinya
silsilah kekerabatan, sehingga perkawinan keluarga bisa dihindari. maka angka
kematian menjadi semakin kecil, sehingga perkembangan populasi semakan cepat.
Karena keterbatasan sumber pakan , lahan dan tenaga kerja pengembangan ke depan
perlu dukungan dari pemerintah, terutama pemerintah kabupaten. Mengingat sementara
untuk menjamin kelestarian populasi kambing gembrong yang ada tidak diperkenankan
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untuk di jual, maka diperlukan dukungan berupa insentif serta bahan pakan untuk
membantu petani pemelihara.
Tabel 1.
No.
1
2
3

Jumlah dan status Kambing Gembrong sampai bulan Pebruari 2013
Status
Jantan (ekor)
Betina (ekor)
Jumlah (ekor)
Dewasa/tua
5
7
12
Pasca sapih
3
3
6
Pra sapih
0
2
2
Jumlah
8
12
20

Aribawa et al (2008) mendapatkan berat kambing umur 1,5 tahun pada yang
jantan antara 30-35 kg, sedang yang betina antara 20-25 kg. Pada yang jantan mulai
tumbuh bulu panjang semenjak memasuki usia sapih. Bulu kambing gembrong yang
jantan biasanya dicukur setiap 6-12 bulan dan dipergunakan untuk memancing ikan. Hal
ini kemungkinan sebagai faktor penyebab mengapa kambing gembrong umumnya
dipelihara oleh para nelayan atau petani yang tinggal di dekat pantai (Guntoro. 1997).
Hasil survei yayasan Prinawisa (Widiyazid, et at. 1998) ada beberapa hal yang
menyebabkan semakin menurunnya populasi kambing gembrong, antara lain :
a. Pemelihara kambing gembrong adalah para petani – nelayan yang berpendapatan
rendah. Pada saat peceklik atau waktu kebutuhan uang meningkat seperti saat anakanaknya memerlukan biaya sekolah, banyak petani yang terpaksa menjual
kambingnya terutama yang betina. Ditangan tengkulak, kambing betina tersebut
sering dijual ke pemotong, atau bila pindah ke pemelihara lain biasanya dibiakkan
dengan menggunakan pejantan jenis lain.
b. Kecenderungan petani pemilik mencampur kambing gembrong dengan jenis
kambing lain (PE atau kacang) sehingga terjadi persilangan-persilangan yang
menyebabkan makin hilangnya ciri-ciri khas kambing gembrong.
c. Kesalahan persepsi peternak yang meyakini bila kambing gembrong jantan
digunakan sebagai pejantan bulunya akan rontok. Karena itu banyak kambing
gembrong jantan yang tidak dimanfaatkan untuk mengawini kambing betina
sebelum bulunya dicukur.
Untuk melestarikan dan mengembangkan populasi kambing gembrong maka
sebelumnya perlu mengetahui peta distribusi dan struktur populasi di habitat aslinya
yakni di kabupaten Karangasem. Selanjutnya diperlukan upaya penyadaran dan
pembinaan masyarakat dalam pengembangan kambing gembrong, diantaranya dengan
menumbuhkan ”breeding centre” (sentra penangkaran) yang nantinya bisa dikaitkan
dengan pemanfaatan potensi ekonomisnya. Disamping itu perlu dicoba untuk
meningkatkan pertumbuhannya melalui pemberian probiotik, dimana penggunaannya
pada sapi Bali dan kambing PE dapat memberi pertumbuhan yang lebih cepat (Guntoro,
et al. 2008).
Penangkaran Kambing Gembrong
Penangkaran kambing Gembrong sedang dilakukan secara in-situ oleh
kelompok tani Wisnusegara di Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten
Karangasem, Bali. Penangkaran ini di bina oleh BPTP Bali dan merupakan populasi
terakhir yang masih tersisa. Secara geografis, posisi tempat penangkaran kambing
Gembrong berada pada S 0,8 27 774 dan E 115 37 583 (GPS) dengan ketinggian 42
meter di atas permukaan laut (dpl). Jarak lokasi dengan ibu kota provinsi yaitu kurang
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lebih 58 km. Fasilitas penangkaran terdiri dari satu unit kandang individu untuk
kambing betina dan jantan dewasa dengan kapasitas sekitar 20 ekor dan satu unit
kandang kambing pembesaran dengan kapasitas sekitar 10 ekor. Direncanakan pada
tahun 2014 akan dibangun lagi kandang kawin dan kandang khusus penjantan dewasa.
Namun demikian tempat penangkaran ini tidak memiliki lahan untuk hijauan makanan
ternak sehingga masih tergantung mencari hijauan disekitar penangkaran.
Penumbuhan sentra penangkaran
Sentra penangkaran perlu ditumbuhkan untuk menjaga kemurnian kambing
gembrong dan selanjutnya sebagai percontohan dalam pengembangan serta untuk
memudahkan dalam pengkajian. Dalam tahap penumbuhan sentra penangkaran ini
dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melalui beberapa kegiatan yaitu :
1) Penyadaran bagi calon kooperator dan masyarakat sekitar.
2) Penyiapan sumber pakan bermutu, melalui pengembangan budidaya rumput ungul
dan leguminosa.
3) Perbaikan/renovasi kandang (sesuai dengan persyaratan teknis)
4) Pemilihan dan Penempatan kambing bibit.
5)
Pembinaan sentra penangkaran
Dalam tahap pembinaan sentra penangkaran akan ditekankan pada :
 Pembinaan keterampilan kooperator dalam manajemen reproduksi (pengamatan
birahi, perkawinan, dll), pengendalian penyakit, pemberian pakan dan tatalaksana
pemeliharaan.
 Mempertahankan agar di lokasi penangkaran bebas dari jenis kambing lain, untuk
menghindari persilangan.
 Memberikan keterampilan peternak dalam memanfaatkan limbah kambing
gembrong
Parameter yang diamati dalam penumbuhan dan pembinaan penangkaran ini antara lain:
- respon petani kooperator dan masyarakat sekitarnya.
- berbagai masalah dan hambatan.
- Perkembangan ternak (jumlah awal dan jumlah akhir).
Melalui proses penyadaran, telah berhasil menumbuhkan semangat bagi pihak
pengelola Taman Ujung maupun tokoh-tokoh masyarakat Desa Tumbu untuk
melestarikan dan mengembangkan kambing gembrong. Hal ini sesuai dengan prinsipprinsip partisipasi, dimana melalui proses penyadaran, diharapkan partisipasi
masyarakat terhadap program konservasi akan semakin besar (Anon. 2005).
Setelah melalui proses penyadaran pihak Taman Ujung memiliki motivasi yang
kuat untuk menangkarkan kambing gemrbrong meski untuk sementara waktu tidak
diperkenankan menjual ternaknya. Hal ini disebabkan adanya aspek lain yang memiliki
prospek ekonomi, yakni akan dapat menambah daya tarik Taman Ujung sebagai objek
pariwisata. Ini menujukkan betapa pentingnya mengintegrasikan kegiatan konservasi
dengan aspek ekonomi, diantaranya dengan kegiatan pariwisata (Guntoro. 1999).
Namun dalam perjalanannya kegiatan penangkaran yang dilakukan di objek wisata
Taman Ujung kurang berhasil, hal ini terlihat dengan kondisi kambing yang semakin
kurus. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh manajemen yang kurang baik atau kurang
berpengalamannya petugas dalam pemeliharaan kambing. Atas pertimbangan tersebut
maka kambing terpaksa dipindahkan di lahan Kelompoktani ”Wisnu Segara” yang para
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anggotanya telah berpengalaman memelihara ternak (sapi). Namun pemindahan lokasi
ini diharapkan tidak akan mengurangi makna pemanfaatan lokasi konservasi kambing
gembrong sebagai objek wisata, karena lokasi tersebut masih relatif dekat dengan objek
wisata Taman Ujung.
Perkembangan Kambing Gembrong
Populasi kambing Gembrong yang terdapat di Sentra penangkaran di desa
Tumbu, Kecamatan Karangasem, kabupaten Karangasem, yang dianggap sebagai
populasi kambing Gembrong asli yang berjumlah 20 ekor (Tabel 1). mengindikasikan
bahwa saat ini kambing Gembrong berstatus kritis dan hampir punah. Perkembangan
kambing gembrong diakhir penelitian terjadi peningkatan populasi sebanyak 52 ekor
secara terinci populasi kambing gembrong dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini.
Tabel 2. Populasi kambing Gembrong di desa Tumbu, di kelompok tani Wisnu Segara
No.
Status
Jantan (ekor)
Betina (ekor)
Jumlah (ekor)
1
Dewasa/tua
9
11
20
2
Pasca sapih
7
3
10
3
Pra sapih
2
2
4
Jumlah
11
14
34
Tabel 3. Populasi kambing Gembrong di Taman Ujung
No.
Status
Jantan (ekor)
Betina (ekor)
1
Dewasa/tua
2
2
2
Pasca sapih
3
3
Pra sapih
Jumlah
5
2
Tabel 4. Populasi kambing Gembrong di Kebun Binatang Bali
Kabupaten Gianyar
No.
Status
Jantan (ekor)
Betina (ekor)
1
Dewasa/tua
1
3
2
Pasca sapih
3
Pra sapih
Jumlah
1
3

Jumlah (ekor)
4
3
7
“Bali Zoo” di
Jumlah (ekor)
4
4

Tabel 5. Populasi kambing Gembrong di “The Sila” di Kabupaten Tabanan
No.
Status
Jantan (ekor)
Betina (ekor)
Jumlah (ekor)
1
Dewasa/tua
2
2
4
2
Pasca sapih
2
1
3
3
Pra sapih
Jumlah
2
2
7
Pertumbuhan kambing gembrong dilokasi penangkaran terjadi peningkatan,
karena manajemen pemeliharaan yang baik dan pembianaan yang intensif.
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Tabel 6. Pertumbuhan kambing Gembrong di lokasi penelitian
No.
Lokasi
Jenis Kambing
1
2
3
4

Kelompok Wisnu Segara
Kelompok Wisnu Segara
Taman Ujung
Taman Ujung

Jantan
Betina lepas sapih
Betina
Jantan

Berat Badan
(gram/ekor/hari)
77,5
39,95
44,61
25,98

Hasil penelitian Matram et al (1993), menunjukkan bahwa bobot hidup (berat
dewasa) kambing gembrong saat ini cenderung mengecil. Dalam penelitian tersebut
Matram et al (1993) juga menemukan berat kambing gembrong jantan dewasa
mencapai 32-45 kg dan betina dewasa 21-31 kg. Sedangkan Aribawa et al (2008)
mendapatkan berat kambing umur 1,5 tahun pada yang jantan antara 30-35 kg, sedang
yang betina antara 20-25 kg. Pada yang jantan mulai tumbuh bulu panjang semenjak
memasuki usia sapih.
KESIMPULAN DAN SARAN
-

-

-

Populasi kambing gembrong yang tersisa di kabupaten Karangasem diawal
konservasi yaitu sebanyak 20 ekor sedangkan diakhir konservasi populasinya 52
ekor terjadi peningkatan populasi sebanyak 160%.
Pertumbuhan kambing gembrong jantan terjadi peningkatan dari 45 kg menjadi
77,5 kg (72%) sedangkan kambing gembrong betina terjadi peningkatan dari 25 kg
menjadi 44,61 (78%) selama melakukan penangkaran.
Perhatian pemerintah untuk mempertahankan populasi kambing gembrong sangat
diperlukan, karena petani tidak diperbolehkan menjual kambing gembrong untuk
mempertahankan populasi, sehingga petani lebih termotivasi untuk memelihara
kambing gembrong.
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ABSTRAK
Kambing PE (Peranakan Etawah) merupakan salah satu ternak yang memberi
konstribusi yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan daging di Indonesia. Untuk
menunjang implementasi pembangunan dan pengembangan peternakan dalam upaya
peningkatan produktivitas kambing PE di desa pempatan secara maksimal diperlukan
data dan informasi yang obyektif, aktual dan memenuhi standar informasi. Tujuan dari
penelitian ini yaitu untuk mengetahui performans produksi kambing PE di Desa
Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupeten Karangasem. Penelitian ini dilaksanakan
dengan metode survai menggunakan daftar pertanyaan terstruktur. Sampel terdiri dari
peternak sebanyak 30 orang berasal dari 2 (dua) kelompok ternak. Jenis data yang
dikumpulkan terdiri dari data sekunder dan data primer Jenis data primer yang
dikumpulkan dari peternak yang diamati adalah sifat produksi (bobot badan, panjang
tengkorak, lebar tengkorak, tinggi tengkorak, panjang tanduk, lingkar pangkal tanduk,
panjang telinga, lebar telinga, tinggi pundak panjang badan, lebar dada, dalam dada,
tinggi pantat, lebar pangkul, dalam panggul panjang pantat, panjang ekor, dan lebar
ekor.) . Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bobot badan
kambing PE betina adalah 20,65+2,17 kg sedangkan kambing PE jantan adalah
37,25+5,34 kg. Panjang badan, lingkar dada, dan panjang tanduk pada kambing betina
dilokasi penelitian masing-masing sebesar 52,20+3,61 cm, 61,0+4,47 cm, dan
3,80+1,1cm sedangkan pada kambing PE jantan panjang badan =71,20+7,41 cm,
lingkar dada = 80,40+6,64 cm dan panjang tanduk = 12,50+2,99cm
Kata Kunci : Kambing PE, dan Performans Produksi
ABSTRACT
Etawah Goats is one of the livestock that contributes large enough to meet the needs of
meat in Indonesia. To support the implementation of the construction and development
of animal husbandry in order to increase the productivity of goats in the village
pempatan optimally required data and information that is objective, real-time and meet
the standard of information. The purpose of this study is to determine the production
performance goats in the Pempatan village, Rendang district, Karangasem. This
research was conducted by survey method using a structured questionnaire. The sample
consisted of farmers as many as 30 people came from two (2) groups of cattle. Types of
collected consisted of secondary date and primary data types of primary data collected
from farmers observed is the nature of the production (weight, length of the skull,
cranial width, height skull, horn length, the circumference of the base of the horns, long
ears, wide ears, a high shoulder body length, chest width, chest, rump height, width
pangkul, in the pelvis rump length, tail length, and the width of the tail.). Date were
analyzed descriptively. The results showed a female goat body weight was 20.65 + 2.17
kg while the male goat is 37.25 + 5.34 kg. Body length, chest circumference, and longgoat horns at each research location amounted to 52.20 + 3.61 cm, 61.0 cm + 4.47 and
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3.80 + 1,1cm while the long male goat entity = 71.20 + 7.41 cm, chest circumference =
80.40 + 6.64 cm and a length of horns = 12.50 + 2,99cm
Keywords: Etawah Goat, and Performance of Production
LATAR BELAKANG
Peluang pasar untuk komoditas kambing hingga kini masih terbuka lebar. Di
daerah Bali sendiri produksi kambing petani setempat masih belum dapat memenuhi
kebutuhan. Tahun 2011 populasi kambing di Bali mencapai 75.047 ekor sedangkan di
tahun 2015 populasi kambing diBali hanya hanya 65.045 ekor. terjadi penurunan
populasi sekitar 13% (Anon, 2015). Disamping kebutuhan nasional masih kurang,
peluang eksport kambing juga terbuka seperti ke negara-negara ASEAN dan Timur
Tengah (Anon. 1996).
Potensi alam untuk pengembangan kambing di Bali masih
cukup besar, terutama dikawasan sentra perkebunan dan lahan marginal. Kambing PE
merupakan ternak yang berfungsi ganda yaitu ternak yang dapat menghasilkan daging
dan susu, namun pemanfaatannya untuk penghasil daging masih dirasakan kurang. Hal
ini disebabkan karena tingkat produktivitas kambing PE, masih rendah di Indonesia.
Oleh karena itu upaya peningkatan produktivitasnya perlu dilakukan misalnya,
perbaikan tatalaksana pemeliharaan dan pemberian pakan yang berkualitas.
Ternak kambing mampu berkembang dan bertahan di semua zona agroekologi
dan hampir tidak terpisahkan dari sistim usaha tani (Wilson, 1995). Di banyak negara
berkembang, ternak kambing telah dijadikan sebagai komuditas strategis sebagai
instrumen pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) oleh kelembagaan
internasional. Peran ternak tersebut sangat strategis bagi kehidupan masyarakat
pedesaan dan berkembang di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ternak kambing
memainkan peran yang penting sebagai sumber pendapatan dan mengurangi kemiskinan
(Sodiq, 2005) di samping itu berperan sebagai pemacu program peningkatan konsumsi
protein hewani. Kontribusi ternak kambing terhadap petani adalah substansial, Sabrani
dan Knipscheer (1995) melaporkan rataan sumbangan ruminansia kecil terhadap total
pendapatan usaha tani sangat berarti, yaitu 17, 26 dan 14 persen masing-masing untuk
dataran rendah, perkebunan karet dan dataran tinggi. Dua tipe utama sistim produksi
peternakan kambing meliputi sistim tradisional dan modern (Gatenby, 1995). Sistim
integrasi tanaman dan ternak merupakan bagian integral dari usaha pertanian secara
umum (Devendra, 2002) Dipihak lain mutu genetik dan daya reproduksi kambing
masih perlu ditingkatkan, antara lain melalui IB dan sinkronisasi birahi, sehingga
penyebaran bibit unggul bisa dipercepat
(Hunter, 1995). Karena manajemen
pemeliharaan dan pemberian pakan yang berkualitas merupakan salah satu faktor
penting dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas ternak kambing dan diharapkan
dapat memberikan peningkatan performans kambing PE
BAHAN DAN METODA
Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai Desember 2015 di
Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Penelitian ini
dilaksanakan dengan metode survai menggunakan daftar pertanyaan terstruktur (Kasley
et al., 1998) . Sampel terdiri dari peternak sebanyak 40 orang berasal dari 2 (dua)
kelompok ternak yaitu kelompok Mekar Sari dan kelompok Warna Merta. Jenis data
yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder terutama
diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Peternakan Propinsi dan kabupaten.
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Untuk memproleh data primer digunakan daftar pertanyaan. Kemudian
dilakukan wawancara langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang
diperlukan. Jenis data primer yang dikumpulkan dari peternak yang diamati adalah sifat
produksi ternak kambing PE jantan dan Betina (bobot badan, panjang badan, lingkar
dada, dan panjang tanduk) . Data dianalisis secara deskriptif .
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Umum Wilayah
Kondisi umum wilayah Desa Pempatan dengan potensi wilayah sebagai
lahan pertanian,
dengan suhu udara antar 180–250 C,
kemiringan lahan yang
bervariasi, yaitu dari bergelombang, berbukit dan bergunung. Topografi wilayah desa
secara keseluruhan berada pada ketinggian 400 - 500 mdpl dengan mata pencaharian
masyarakat adalah bertani dan beternak,
Di Desa Pempatan ternak kambing yang dipelihara adalah Kambing PE
dengan sistem pemeliharaan ternak sebagai usaha sampingan atau bersifat sebagai
tabungan hidup yang sewaktu-waktu dapat diuangkan saat dibutuhkan. Ternak kambing
umumnya dipelihara dengan cara dikandangkan, jumlah kepemilikan ternak pada
wilayah penelitian rata-rata sebanyak 4 – 6 ekor/orang.
Pada umumnya sistem
pemeliharaan ternak kambing di tempat penelitian ini adalah dengan cara dikandangkan
terus menerus baik pada musim hujan maupun pada musim kemarau.
Bobot Badan kambing
Bobot badan kambing PE jantan di desa Pempatan yaitu 37,25±5,34kg dan
betina 20,65±2,17 kg, pertambahan bobot badan jantan lebih tinggi dari kambing betina,
karena hormon yang berperan dalam pertumbuhan berfungsi secara maksimal. Dimana
telah diketahui apabila hormon kelamin jantan dapat berfungsi secara maksimal maka
ternak jantan lebih tinggi dari betina. Menurut Short (1980) bahwa hormon kelamin
memberikan pengaruh yang lebih tinggi terhadap pertambahan bobot badan ternak
yang sekaligus memberikan perbedaan bobot dan persentase karkas. Pertambahan
bobot badan juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Sesuai dengan
pendapat Bambang, (2005) menjelaskan bahwa proses pertumbuhan pada semua jenis
hewan terkadang berlangsung cepat, lambat dan bahkan terhenti jauh sebelum hewan
tersebut mencapai dalam ukuran besar tubuh karena dapat dipengaruhi oleh faktor
genetik ataupun lingkungan.
Tabel. 1 Bobot badan, Panjang Tanduk, Panjang Badan dan Lingkar dada kambing di
Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
N
Jenis
Umur
Bobot
Panjang
Panjang
Lingkar
o
Kelamin
(thn)
Badan (kg)
Tanduk
Badan (cm) dada (cm)
(cm)
1 Jantan
80,40±6,6
2,60±0,39 37,25±5,34 12,50±2,90 71,20±7,41
(n=20 ekor)
4
2 Betina
61,00±4,4
2,50±0,41 20,65±2,17 3,80±1,11
52,20±3,61
(n=20 ekor)
7
Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh terhadap jenis kelamin yang
sekaligus mempengaruhi pertumbuhan ternak.
Perbedaan ini juga karena adanya
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pengaruh hormon kelamin. Hormon yang berperan dalam pertumbuhan ternak jantan
yaitu hormon testosteron yang dihasilkan ternak jantan dan hormon estrogen yang
dihasilakn oleh ternak betina. Menurut Soeparno (2005) bahwa hormon kelamin jantan
ini mengakibatkan pertumbuhan yang lebih cepat pada ternak jantan di bandingkan
ternak betina, terutama setelah munculnya sifat-sifat kelamin sekunder pada ternak
jantan. Estrogen adalah homon yang dihasilkan oleh ovarium, plasenta dan kortek
adrenal. Estrogen juga termasuk hormon katabolik yang antara lain menekan dan
menghambat resorpsi tulang. Menurut Turner dan Bagnara (1976) bahwa perbedaan
pertambahan bobot
badan dan persentase karkas berdasarkan jenis kelamin
dipengaruhi oleh hormon. Hormon tersebut adalah somatotropin (STH, GH) yang
memiliki aktivitas utama dalam pertumbuhan tulang, pertumbuhan otot, merangsang
sintesa protein dan
berpengaruh terhadap metabolisme lipida; tetraiodothyrosin
(thyroxin) meningkatkan laju metabolik dalam tubuh, glikogen meningkatkan glukosa
darah, stimulasi katabolisme protein dan lemak, androgen untuk meningkatkan perilaku
kelamin jantan, estrogen berpengaruh terhadap perilaku jenis kelamin betina,
glukokortikoid dapat menstimulasi sintesa karbohidrat, pemecahan protein laktogen,
menstimulasi aktivitas hormon pertumbuhan dari hipofisa dan prolaktin.

Grafik Performan produksi kambing PE di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang,
Kabupaten Karangasem
Panjang badan
Bangsa ternak memegang peranan penting dalam penentuan panjang badan pada
ternak. Ternak lokal pada umumnya memiliki ukuran panjang badan yang kecil.
Panjang badan pada ternak lokal dapat ditingkatkan melalui persilangan dan perbaikan
mutu genetik. Namun, ini semua tergantung dari potensi genetik yang diturunkan dari
tetuanya (Rumich, 1967). Kambing PE betina di desa Pempatan memiliki ukuran
panjang badan 52,20±3,61cm, sedangkan panjang badan kambing PE jantan yaitu
71,20±7,41 cm. Hasil penelitian ini lebih kecil dari penelitaian Kuswahyuni (1998)
yaitu 75,50 ± 5,33 cm, sedang kambing PE hasil penelitian Astuti yaitu 66,20 cm.
Hal ini dipengaruhi oleh genotip kambing yang memiliki ukuran tubuh yang besar dan
status gizi dari kambing tersebut.
Genotip dan kondisi tubuh kambing yang baik
berpengaruh terhadap pertumbuhan. Davendra dan Burns (1994) menyatakan bahwa
status gizi induk kambing berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan pertambahan
bobot hidup anak. menurut butterworth et al. (disitasi oleh gatenby, 1986),
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pertumbuhan ukuran tubuh yang lebih cepat pada umur muda berkorelasi secara kuat
dengan ukuran dewasa yang lebih besar (davendra dan burns, 1994). kambing yang
mempunyai kemampuan beranak kembar menunjukkan bahwa kambing tersebut
kambing yang besar, tumbuh lebih cepat dan lebih besar ukurannya pada saat
mencapai kedewasaan (soeparno, 1992), sehingga ia memiliki ukuran panjang badan
yang lebih besar dibandingkan dengan induk yang beranak tunggal. pertumbuhan
ukuran-ukuran tubuh dan laju pertumbuhan yang menyebabkan\ perbedaan ukuranukuran tubuh dipengaruhi oleh lingkungan dan genetik (Warwick et al., 1984).
Tulang-tulang penyusun panjang badan merupakan gambaran memanjangnya tulang
dari tonjolan pundak sampai tonjolan tulang duduk berhubungan dengan besar dan luas
ruang abdomen yang kemungkinan dapat memberikan kesempatan induk
kambingberanak kembar. Untuk kelompok induk
kambing yang mempunyai
kemampuan beranak lebih banyak, ruang abdomen tersebut berperan dalam
menampung dan membesarkan anak (menjamin perkembangan anak lebih dari satu
ekor) selama masa kebuntingan. Panjang foetus (anak dalam kandungan) sesudah usia
5 bulan menjadi lebih besar daripada diameter rahim (Toliehere, 1985). Jumlah anak
yang dilahirkan perkelahiran dipengaruhi oleh jumlah sel telur yang diovulasikan,
jumlah sel telur yang dibuahi dan mortalitas embrio dalam kandungan. Pengaruh induk
yang banyak berperan terhadap jumlah anak yang dilahirkan adalah laju ovulasi dan
kemampuan hidup
janin selama dalam kandungan (Pusat
Penelitian Dan
Pengembangan Peternakan, 1991).
KESIMPULAN DAN SARAN
-

-

Kambing PE jantan di Desa pempatan menunjukkan tingkat Bobot Badan (80%),
Lingkar Dada (32%), dan Panjang Badan (36%) lebih tinggi di banding kambing
PE Betina.
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan kambing PE yang lebih banyak dan
umur ternak yang lebih bervariasi.
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IDENTIFIKASI LEBAH POLINATOR BUNGA KOPI (Cofeea sp.) DI HUTAN
KEMASYARAKATAN LANTAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
IDENTIFICATION OF BEE-POLLINATOR ON COFFE FLOWERING
IN THE LANTAN AGROFORESTRY OF CENTRAL LOMBOK
MUHAMAD AZRUL FAHMI1), BAMBANG SUPENO2) DAN TARMIZI2)
1). Mahasiswa PS Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Unram
2) Staf Pengajar Fakultas Pertanian Unram

ABSTRAK
Lebah penyerbuk bunga kopi memegang peran penting dalam peningkatan produksi
kopi, sebagaimana yang dikatakan Klein et al 2007 lebah penyerbuk mampu
meningkatkan produksi hingga 30% dibandingkan dengan penyerbukan oleh angin
hanya sekitar 8,9%. Kondisi ini sangat tergantung oleh spesies lebah penyerbuknya,
sementara untuk di Lombok informasi spesies-spesies lebah penyerbuk bunga kopi
belum ada, sehingga perlu dikaji keberadaanya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli
hingga Oktober 2015 di kawasan kebun kopi Hutan kemasyarakatan Lantan, Kabupaten
Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah diskreptif dengan
pengambilan sampel langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya
ditemukan satu famili lebah dengan tiga Genus yang berperan dalam penyerbukan
bunga kopi, yaitu Famili Apidae, Genus Apis, Trigona dan Xylocopa. Komposisi lebah
pollinator bunga kopi secara berurutan adalah Trigona (54,4%), Apis (44,4%) dan
Xylocopa (1,2%). Keragaman lebah penyerbuk bunga kopi di Hkm Lantan Kabupaten
Lombok tengah digolongkan sangat rendah, yaitu dengan indek H’= 0,7432
Kata Kunci: Identifikasi, Lebah, Polinator, bunga-kopi

ABSTRACT
Coffee flowers pollinating bees play an important role in the increase in coffee
production, as said Klein et al 2003 bee pollinators can increase production by 30%
compared with pollination by wind is only about 8.9%. This condition greatly depends
on the species of bees are pollinators, while in Lombok information species of bees
pollinating flowers coffee yet, so it needs to be studied existence. This research was
conducted from July to October 2015 in the area of coffee plantations Lantan
Agroforestry, Central Lombok. The method used is diskreptif by sampling in the field.
The results showed that only found one family of bees with three Genus role in
pollinating coffee, namely Family Apidae, genus Apis, Trigona and Xylocopa. The
composition of bee pollinator flower sequentially coffee is Trigona (54.4%), Apis
(44.4%) and Xylocopa (1.2%). The diversity of bees pollinating flowers coffee in Lantan
conditional land classified Lombok amid low, with the index H '= 0,7432
Keywords: Identification, bees, pollinators, flowers, coffee
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LATAR BELAKANG
Pengembangan dan pengelolaan hutan di era otonomi daerah sesuai dengan UU
no 32 tahun 2004 didasarkan atas partisipasi masyarakat yang dikenal dengan
pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBN). Bentuk pengelolaan ini diantaranya
adalah hutan Kemasyarakatan (Hkm). Tanaman kopi merupakan salah satu tanaman
yang dominan dikembangkan dan diusahakan di kawasan Hkm.
Tanaman kopi merupakan tanaman unggulan perkebunan dan memiliki nilai
ekonomis tinggi. Diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara produsen kopi keempat
terbesar dunia setelah Brazil, Vietnam dan Colombia.Dari total produksi, sekitar 67%
kopinya diekspor sedangkan sisanya (33%) untuk memenuhi kebutuhan dalam
negeri.Lebih dari 90% tanaman kopi diusahakan oleh rakyat. Produksi kopi tersebut
tersebar di beberapa wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barata
(NTB) merupakan salah satu wilayah produsen kopi. Nusa Tenggara Barat tahun 2012
produksi kopi bisa mencapai 5.283 ton dan pada Tahun 2013 menurun menjadi 3.762
ton (BPS NTB). Penurunan produksi tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor,
seperti perubahan iklim, perawatan dan peran serangga penyerbuk (pollinator).
Penyerbukan oleh serangga dilaporkan meningkatkan hasil panen pada berbagai
spesies tanaman.Efektivitas penyerbukan tersebut diukur dari jumlah dan bobot biji dan
buah yang terbentuk (Aizen et al., 2009).Berbagai jenis serangga penyerbuk diketahui
telah mengunjungi bunga tanaman. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO),
sepanjang 1961-2006 produksi makanan global dari tanaman yang diserbuki hewan
sebesar 80 persennya adalah lebah madu.Boonithe et al. (2009) kelompok lebah madu
merupakan penyerbuk terbesar dalam peningkatan produksi. Demikian juga kebutuhan
pada bahan makanan dari tanaman yang diserbuki hewan terus tumbuh, dari 3,6 persen
tahun 1961 menjadi 6,1 persen tahun 2006. Biji kopi merupakan salah satu produk
tanaman hasil penyerbukan oleh serangga (lebah). Klein et. al., (2007) lebah penyerbuk
mampu meningkatkan produksi kopi hingga 30% dibandingkan dengan penyerbukan
oleh angin hanya sekitar 8,9%. Adanya fenomena colony collapse disorder (CCD) pada
tahun 2006 dan perubahan iklim yang menjadi issue lima tahun terakhir apakah juga terjadi di
kebun kopi, khususnya di Hkm belum ada laporannya. Untuk itu telah dilakukan penelitian
tentang “Identifikasi Lebah Polinator Bunga Kopi (Coffea sp) Di Hutan Kemasyarakatan

Lantan Kabupaten Lombok Tengah”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
mengidentifikasi jenis lebah yang menjadi Polinator Bunga Kopi (Coffea sp) dan
keragamannya di Hutan Kemasyarakatan Lantan kabupaten Lombok Tengah.
BAHAN DAN METODA
Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai bulan November 2015 di
kawasan kebun kopi Hutan kemasyarakatan (HKm) Desa Lantan Kabupaten Lombok
Tengah dan di Laboratorium MIPA Fakultas MIPA Universitas Mataram. Lokasi obyek
pengambilan contoh serangga terdapat di ketiggian 600 m dari permukaan laut (dpl)
yang dikelola oleh masyarakat disekitar hutan atau penduduk Desa Lantan, Kecamatan
Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.
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Penentuan Contoh Pohon
Contoh pohon ditentukan dengan metode sistematik random sampling dengan
melakukan perjalanan menyusuri kebun kopi mulai dari kubun yang terletak di
perbatasan pemukiman masyrakat hingga perbatasan hutan lindung.Contoh pohon
merupakan setiap pohon ke sepuluh dari penentuan titik pohon pertama.
Pengambilan Contoh Lebah
Serangga lebah diambil dengan menggunakan jaring serangga pada bagian tajuk
tanaman diantara ranting-ranting dan atas daun tanaman dengan teknik pengambilan
secara ayunan ganda. Jaring diayunkan masing-masing sebanyak tiga kali ayunan ganda
pada keempat arah mata angin (Barat, Utara, Timur dan Selatan). Total ayunan
sebanyak 24 ayunan per pohon kopi.Serangga hasil tangkapan (koleksi) dan dimasukan
ke dalam botol serangga di beri label sampel. Di bawa ke laboratorium MIPA
universitas mataram untuk di identifikasi sampai tingkat familinya dengan mengamati
bagian-bagian serangga serta karakter serangga lebah tersebut.Pengambilan sampel
serangga lebah dilakukan pada fase pembungaan kopi selama 2 kali fase pembungaan,
dimana pembungaan (bunga mekar) kopi terjadi selama 3-4 hari setelah itu layu.
Identifikasi Lebah
Identifikasi serangga hasil koleksi dari lapangan dilakukan di laboratorium
dengan melakukan pengamatan karakter morfologi untuk membedakan antara lebah dan
non lebah seperti yang tercantum dalam buku karangan Supeno dan Erwan (2016).
Identtifikasi dilanjutkan hingga famili dengan mencocokan karakter morfologi dengan
buku determinasi karangan Borror et.al., (1992). Borror et al 1992; Goulet and Huber
(1993), dan buku The Insects of Australia (1991).
Pengamatan Variabel penelitian
Pengamatan dilakukan terhadap beberapa Variabel seperti, karakter morfologi
lebah, jumlah lebah dan keragaman lebah polinator bunga kopi. Keragamana lebah
dihitung dengan menggunakan rumus yang digunakan untuk menentukan indeks
keragaman masing-masing jenis lebah adalah indeks keragaman Shannon-Weiner
(Fajarwati et. al., 2009).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebanyak 238 serangga yang telah terkoleksi dari lapangan, 71,8 % diantaranya
merupakan golongan lebah dan sisanya 28,2 % merupakan serangga lain (Non Lebah).
Goulet dan Huber (1993) menggolongkan lebah ke dalam 11 famili yaitu Andrenidae,
Anthophoridae, Apidae, Colletidae, Ctenoplectidae, Fideliidae, Halictidae,
Megachilidae, Melittidae, Oxaeidae, dan Stenotritidae. Dari 11 famili tersebut hanya
ditemukan satu famili yang ada pada hasil koleksi serangga yaitu dari famili Aidae.
Adapun ciri umum dari famili Apidae menurut Subyanto et al., (1991) merupakan
serangga lebah yang bervariasi dalam ukuran dan kenampakan, ada yang berwarna
kehitaman dengan bagian tertentu berwarna keputihan, kekuningan, kemerahan, atau
kecoklatan. Sudut belakang pronotum tidak dekat tegula, antena 13 ruas atau kurang.
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Mempunyai sikat pengumpul tepung sari pada tungkai depan dan keranjang pembawa
tepung sari (corbicula) pada tungkai belakang.
Hasil identifikasi famili Apidae yang telah dilakukan, diduga kuat ada tiga genus
lebah yang mengunjungi bunga kopi sebagai polinator yaitu dari genus Apis, Trigona
dan Xylocopa.Komposisi jumlah serangga disajikan dalam table 1.
Table 1. Komposisi Serangga Lebah di Kebun kopi HKm Lantan
Jenis serangga
Jumlah
Presentase (%)
Apis
76
31,92
Trigona
93
39,07
Xylocopa
2
0,84
Serangga lain
67
28,15
238
100
Genus apis yang ditemukan ada dua jenis. Pada genus Apis yang pertama
jenisnya memiliki tubuh yang paling besar di antara lebah yang lain, ukuran tubuh lebah
ini rata-rata 18 mm, warna tubuh kuning tua, pada bagian kepala berwarna hitam dan
pada abdomen berwarna hitam kuning. Seperti yang di jelaskan Hadisoesilo (2012),
diantara jenis lebah asli indionesia lebah ini mempunyai ukuran paling besar. Panjang
sayap depan berkisar antara 12-14 mm, panjang kaki belakang antara 10,5-11,5 mm,
dan panjang proboscis mencapai 6,5 mm
Pada bagian kepala terdapat mata majemuk yang terdapat di bagian samping kepala
serta mata ocelli yang terletak di bagian atas kepala.Mata ocelli berjumlah tiga buah
yang membentuk segitiga.Serta mempunyai sepasang antena yang memilik banyak ruas
yang terletak diantara mata majemuk.
Sayap pada lebah ini berwarna kuning kecoklatan transparan dengan venasi yang
terlihat jelas pada setiap ruas-ruasnya.Di tepi atas sayap berwarna hitam tebal sampai
pada ujung sayap. Sebagian besar tubuh lebah ini di tutupi rambut,Pada tungkai paling
belakang lebah ini, terdapat Tibia yang ditumbuhi bulu-bulu dibagian luarnya, bulubulu tersebut berfungsi sebagai tempat menaruh pollen yang telah dikumpulkan.
Abdomen berwarna hitam dan kuning yang meruncing ke bawah.
Menurut widhiono (2011), Kelompok lebah jenis Apis spp merupakan serangga
penyerbuk yang sangat penting pada tanaman pertanian di seluruh dunia.Bagian-bagian
tubuh serangga ini sangat termodifikasi untuk proses penyerbukan tanamandan
mempunyai kisaran tumbuhan inang yang sangat luas sehingga lebah ini mampu
menyerbuki berbagai tipe tanaman.Lebah Apisini sangat berperan penting dalam
penyerbukan berbagai tumbuhan liar terutama di hutan.(Widhiono, 2011), menemukan
kehadiran lebah ini sebagai penyerbuk pada tumbuhan liar yang terdapat di hutan jati,
hutan alam dan lahan pertanian di dekat hutan.
Dari hasil deskripsi di atas diduga kuat bahwa lebah famili Apidae ini tergolong
ke dalam genus Apis.

Gambar 1. Genus Apis (1)
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Ciri Lebah genus Apisyang kedua ini memiliki warna tubuh kuning tua dan
hitam.Kepala berwarna hitam dimana terdapat sepasang mata majemuk, tiga buah mata
ocelli yang membentuk segitiga terbalik.Memiliki antena yang terletak diantara mata
majemuk.sebagian besar tubuh lebah ini ditutupi oleh rambut halus. Jenis serangga
lebah ini berasal dari benua Asia, Lebah ini memiliki ciri-ciri tubuh yang kecil dengan
panjang tubuh 12-18 mm dan dalam satu koloni dapat berkembangbiak sampai 10 ribu
ekor. Jenis Lebah ini memiliki ketahanan tubuh yang kuat untuk berkembangbiak
dalam kondisi geografis di Indonesia.sayap berwarna kuning tua bening dengan venasi
terlihat jelas dimana pada tepi sayap menebal dan keras berwarna kuning tua. panjang
proboscis 4,56 mm, panjang sayap depan mencapai 7,64 mm, panjang sayap belakang
2,66 mm dan pada tungkai belakang panjangnya mencapai 6,57 mm (Hadisoesilo,
2001). warna pada abdomen kuning tua bergaris hitam dimana bentuk meruncing, pada
ujung abdomen terdapat alat sengat mirip dengan ovivpositor tetapi telah mengalami
modifikasi untuk menyemprotkan apitoxin (racun lebah). setelah sengat di tusukkan,
tangkai dan kantong toxin terpisah lepas dari tubuhnya, setelah itu lebah segera mati.
Pada tungkai belakang Tibia ditutupi rambut yang berfungsi sebagai tempat polen
menyangkut saat mengambil makanan.
Widhiono, dkk.(2012), dalam penelitiannya mengatakan bahwa serangga
Lebahlokal ini merupakan penyerbuk utama tanaman pertanianmaupun tumbuhan liar,
hal ini terbukti dari hasil penelitian yang menunjukan dari berbagai tanaman pertanian
yang diamati hampir selalu ditemukan seramgga lebah lokal ini.Lebah jenis ini juga
terbukti mampu meningkatkan produksi dan mutu beberapa buah tanaman strowberi.
Dari hasil deskripsi diatas diduga kuat bahwa lebah famili Apidae ini merupakan
genus Apis.

Gambar 2. Genus Apis (2)

Trigona
Genus ini merupakan lebah yang paling banyak ditemukan di kebun kopi HKm
Lantan dengan jumlah 93 ekor atau 54,38 % dari jumlah lebah yang ditemukan.
Lebah Trigona adalah lebah yang tidak memiliki sengat atau dikenal dengan
namaStingless bee, termasuk famili Apidae. Ukuran lebah ini ± 4mm dan hidup
berkoloni, warna tubuh lebah ini hitam. Seperti lebah pada genus Apis, lebah ini
mempunyai bagian yang hampir sama, hanya ukuran lebah trigona lebih kecil, tidak
memiliki sengat serta warna tubunya yang berbeda. Hal ini sesuai dengan yang
dikatakan Widhiono (2015), Ciri morfologi lebah trigona adalah sengat tereduksi,
ukuran tubuh 4 mm, panjang sayap ± 4 mm. Sayap depan berwarna transparan yang
hampir merata kecuali ada bagian yang sedikit lebih gelap pada bagian apikal.
Pada bagian kepala terdapat sepasang antena, mempunyai mata majemuk berwarna
hitam yang terletak menyamping di bagian kepala. Mata ocelli membentuk segitiga
yang hampir tidak terihat karena warnanya yang hampir sama dengan warna kepala
lebah trigona. warna sayap bening transparan dengan venasi yang terlihat jelas. Pada
bagian tepi sayap terlihat tebal berwarna hitam memanjang hingga ujung sayap, Mace
(1984) juga mengatakan Panjang sayap lebah ini saat direntangkan mencapai ± 8mm.
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Tubuh berbulu dan tungkai berkait. Pada bagian tungkai belakang terdapat
femur, Tibia dan Tarsus.Tibia sendiri berfungsi sebagai tempat menempel polen saat
lebah mencari makan.
Lebah ini juga diketahui sangat berguna sebagai penyerbuk berbagai tanaman
buah-buahan dan sayuran. Seperti yang dijelaskan Slaa et., al. (2006), lebah trigona ini
telah di jadikan sebagai penyerbuk tanaman di berbagai tempat di costa rika dan
hasilnya dapat terlihat dengan meningkatnya produksi tanaman strawberi, apel dan
tanaman lainnya.
Sehingga berdasarkan deskripsi diatas diduga kuat bahwa lebah famili apidae ini
merupakan genus dari Trigona.

Gambar 3. Genus Trigona

Xylocopa
Ciri morfologi lebah ini berwarna hitam, sayap berwarna kecoklatan dengan
ukuran sayap depan lebih besar dibandingkan sayap belakang, sehingga saat menutup
sayap belakang tidak terlihat oleh sayap depan yang mengalami pengerasan. panjang
sayap depan mencapai rata-rata 19 mm, sayap belakang 13 mm. venasi sayap terlihat
jelas dengan bagian tepi atas sayap mengeras. Seperti yang dijelaskan Borror et, al.,
(1992) Lebah tukang kayu (Xylocopa) mempunyai panjang ± 25 mm, tubuhnya
berwarna hitam dan besar.
Kepala berwarna hitam dengan bulu-bulu berwarna keputihan yang terdapat
disekitar kepala.Pada bagian kepala terdapat sepasang mata facet yang terletak dibagian
samping kepala, dan tiga buah mata ocelli yang terletak diantara mata facet. terdapat
sepasang antena yang memilik banyak ruas yang terletak di antara mata facet di bagian
bawah mata ocelli. Panjang proboscis mencapai 11 mm. Thorax berbentuk bulat
berwarna hitam dan terdapat rambut disekitarnya tetapi pada bagian tengah tidak
terdapat rambut. Abdomen berwarna hitam, Pada tungkai paling belakang terdapat
Tibia yang memiliki panjang sekitar 3,7 mm. terdapat bulu-bulu yang berfungsi sebagai
tempat menempelnya pollen saat mencari nektar. Khomsah (2013) mengatakan, Peran
Xylocopa termasuk polinator karena dapat membantu penyerbukan pada berbagai
tanaman, aktivitas polinator pada umumnya mengunjungi tanaman berbunga dengan
tujuan untuk mencari makan.
Sehingga dari deskripsi di atas diduga kuat bahwa lebah famili Apidae ini
merupakan genus dari Xylocopa.

Gambar 4. Genus Xylocopa
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Tabel 2.Indek Kergaman Lebah polinator bunga kopi di HKm lantan
Famili
Genus
Jumlah
keterangan
Apidae
Apis
76
Apidae
Trigona
93
Apidae
Xylocopa
2
Jumlah
171
Indeks keragaman (H’)
0,7432
Sangat Rendah
Pada Hutan Kemasyarakatan kebun Kopi di Lantan, di dapatkan indeks
keragaman yaitu 0,7432. Indeks keragaman tersebut menunjukkan rendahnya
keragaman lebah yang ada di hutan tersebut.Ini dapat menunjukan bahwa Hutan
Kemasyarakatan di lantan Lombok tengah sudah mulai rusak, hal ini ditunjukkan oleh
hasil-hasil pengamatan secara tidak langsung dimana banyak pohon-pohon yang
ditebang, pengalihan lahan menjadi lahan non-pertanian.Priess, et al., (2007)
berpendapat bahwa keragaman dan populasi tumbuhan yang rendah mengakibatkan
terjadinya keterbatasan jumlah serbuk sari.Kekurangan serbuk sari pada lahan pertanian
berdampak buruk terhadap tanaman dan produksi pertanian, serta terhadap
kelangsungan hidup serangga penyerbuk.Peran serangga penyerbuk dalam keberhasilan
penyerbukan dan produktivitas tumbuhan sangat dipengaruhi oleh keragaman spesies
dan tingkat populasinya (Steffan & Dewenter, 2006).Sedangkan keragaman dan
populasi serangga penyerbuk sangat bergantung pada jumlah dan jenis tumbuhan
berbunga, serta fenology pembungaan.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hanya ditemukan satu famili
Apidae dengan 3 genus yaitu genus Apis, Trigona, dan Xylocopa yang menjadi
polinator bunga kopi di kebun kopi HKm lantan, Komposisi lebah polinator bunga kopi
secara berurutan adalah trigona (54,3 %), Apis (44,4 %), dan Xylocopa (1,2 %),
keragaman lebah polinator bunga kopi di HKm Lantan kabupaten Lombok tengah
masuk dalam kategori sangat rendah, karena angka keragaman yang didapatkan berada
di bawah 1 (H’<1) yaitu 0,7432.
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KARAKTER MORFOLOGI DAN MOLEKULER IKAN BARONANG (Siganus
spp.) DARI PERAIRAN LAUT SELATAN PULAU LOMBOK
(MORPHOLOGICAL CHARACTERS AND MOLECULAR CHARACTERS
OF RABBIT FISH COMING FROM THE SOUTH SEA WATERS
OF LOMBOK ISLAND )
Mahrus, L. Zulkifli, dan Karnan
Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Mataram
Email: mahrus@unram.ac.id

ABSTRAK
Ikan baronang termasuk ke dalam famili Siganidae dan merupakan salah satu
ikan ekonomis penting di Indonesia. Ikan baronang yang tertangkap di perairan laut
selatan pulau Lombok dikelompokan menjadi 3 group berdasarkan karakter morfologi.
Berbeda jauh dengan karakter molekulernya bahwa tidak ada pengelompokan ikan
baronang, artinya bahwa ikan baronang di perairan laut selatan pulau Lombok hanya
satu goup, sebab ketiga group ikan baronang tersebut memiliki ukuran fragment DNA
gen 12S yang sama yaitu 1000 base pairs (bp). Kalaupun terdapat penegelompokan
secara morfologi, tidak menunjukkan jumlah spesies melainkan diduga varian genetik.
Kata kunci:ikan baronang, DNA gen 12S, varian genetik, PCR.

ABSTRACT
Rabbit fish belongs to the family Siganidae and is one of the economically important
fish in Indonesia. Rabbit fishes were caught in the south sea waters of Lombok island
classified into 3 groups based on morphological characters. In contrast, to the
molecular characters that no grouping rabbit fish, It means that only one group rabbit
fish in the south marine waters of Lombok island, for the third group of rabbit fish has
the same size of 12S DNA fragment with 1000 base pairs. Even if there is grouping
morphology, but it does not indicate the number of species suspected genetic variants.
Keywords: rabbitfish, 12S rRNA genes, genetic variants, PCR.
LATAR BELAKANG
Potensi populasi spesies ikan-ikan ekonomis penting di perairan pesisir dan laut
pulau Lombok melimpah, memiliki keanekargaman genetik tinggi dan peluang
budidaya yang potensial karena didukung oleh kondisi lingkungan perairan yang sesuai.
Perairan laut selatan pulau Lombok merupakan perairan yang subur karena sepanjag
tahun di musim timur di sepanjang perairan pesisir dan laut selatan pulau Jawa, Bali,
dan Lombok terjadi penaikan masa air (upwelling) yang kaya nutrien menyebabkan
perairan menjadi subur dan prouksi ikan melimpah (Hendrawan dan Asai, 2011).
Ikan baronang merupakan salah satu ikan ekonomis penting memiliki kandungan
Omega-3 dan keanekargaman genetik tinggi tersebesar di perairan laut Indo-Pasifik dan
perairan Timur Mediterania (Randall et al., 1997; Musaiger dan D’souza, 2011). Asam
lemak omega-3 atau lebih populer disebut dengan Omega-3 merupakan salah satu ciri
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ikan ekonomis penting, karena Omega-3 sangat bemanfaat dalam pencegahan penyakit
jantung koroner, diabetes, kanker, dan berperan penting dalam sistem syaraf, otak dan
mata (Khoddami et al., 2009; Rubio-Rodriguez et al., 2010; Sayanova et al., 2011;
Suseno et al., 2014).
Berdasarkan data dari lembaga Oceanografi Nasional, Kordi dan Ghufron (2005)
menyatakan bahwa terdapat 12 spesies ikan baronang di perairan laut Indonesia namun
yang dipelihara oleh para petani pada umumnya hanya 5 spesies yaitu: Siganus guttatus,
S. canaliculatus, S. javus, S. vermiculatus dan S. virgatus. Selanjutnya dikatakan bahwa
ikan beronang dapat diklasifikasikan secara taksonomi sebagai berikut: Filum
Chordata, Kelas Pisces, Ordo Percomorphi (percoformes), Famili Siganidae, Genus
Siganus, Spesies Siganus guttatus, S. canaliculatus, S. javus, S. vermiculatus, S.
virgatus, dan lain-lain.
Tarwijah (2001) menjelaskan karakteristik morfologi ikan beronang memiliki
bentuk tubuh yang pipih dan lebar serta ditutupi oleh sisik-sisik yang kecil dan halus,
mulut kecil dengan posisi terminal dan rahangnya dilengkapi dengan gigi-gigi kecil.
Punggung ikan ini dilengkapi dengan duri-duri sirip yang tajam dan memiliki kelenjar
racun pada ujungnya yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap musuh/bahaya,
sedangkan berdasarkan pendekatan molekuler (marka genetik) belum banyak terungkap
karena penelitian genetika molekuler ikan baronang di Indonesia masih sedikit sekali.
Karakter molekuler yang terbukti efektif digunakan untuk mengidentifikasi spesies
hewan tingkat tinngi adalah sekuens gen Cytokrom b, CO1, 12S rRNA dan 16S rRNA,
bahkan gen CO1 telah disepakati sebagai barcode untuk hewan tingkat tinggi (Wong et
al., 2004; Barr et al., 2006;Ratnasingham dan Hebert, 2007; Gupta et al., 2008; Ferri et
al., 2009).
Mahrus et al. (2012) melaporkan hasil analisis filogenetik dari 12 spesies ikan
ekonomis penting dari berbagai negara berdasarkan sekuens gen 12S rRNA yang
diakses dari GeneBank mendapatkan bahwa salah satu spesies ikan baronang Siganus
canalicatus memiliki karakteristik yang unik. Berdasarkan sekuens gen Δ6-desaturase,
Siganus canaliculatus membentuk kelompok sendiri sedangkan dengan pendekatan
sekuens gen 12S rRNA(DNA 12S), Siganus canaliculatus berada satu kelompok
dengan Sparus aurata (Seabream). Keunikan lainnya adalah kedua spesies ikan
ekonomis penting tersebut memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat, dan
secara genetik adalah sangat mirip atau hampir sama.
Ikan baronang sebagai salah satu jenis ikan ekonomis penting terdiri dari
beberapa spesies dengan nama lokal yang berbeda-beda. Perbedaan penamaan di
berbagai daerah dengan nama ilmiah seringkali menimbulkan kesalahan identifikasi
spesies. Identifikasi spesies ikan baronang secara morfologi dan molekuler perlu
dilakukan untuk memastikan spesies ikan baronang dari perairan laut selatan pulau
Lombok.
BAHAN DAN METODE
Lokasi pengambilan sampel
Ikan baronang sebanyak 120 ekor ditangkap dari perairan laut selatan pulau
Lombok pada tiga stasiun (Gambar 1) dari bulan April sampai September 2016.
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Gambar 1. Lokasi pengambilan sampel (Stasiun 1 : 8o51’22.62” LS dan 116o27’11.99”
BT; Stasiun 2 : 8o55’39.77” LS dan 116o30’18.58” BT; dan Stasiun 3 :
8o56’16.91” LS dan 116o19’53.26” BT).
Pengelompokan (Grouping)
Sebanyak 120 ekor ikan baronang yang dikumpulkan dari perairan selatan pulau
Lombok dibawa ke Laboratorium Biologi FKIP Universitas Mataram untuk
diidentifikasi berdasarkan karakter morfologi (morfometrik dan meristik). Ikan
baronang dalam genus Siganus dikelompokan berdasarkan karakter morfometrik dan
meristik (Samonte et al., 2009). Karakter morfometrik berperan lebih besar dalam
membedakan kelompok-kelompok kawanan ikan dan menjadi pembeda antara
kelompok satu dengan kelompok lainnya (Muhiddin, 2010). Mula-mula ikan baronang
dkelompokan sesuai dengan bentuk tubuh, bentuk kepala, dan tipe sisik. Karakter
morfometrik yang dianalisis adalah panjang standard, panjang kepala, dan lebar tubuh,
sedangkan karakter meristik meliputi jumlah duri, pre-pelvic scutes, post-pelvic scutes,
dorsal fin rays, pelvic fin rays, dan anal fin rays
.
Ekstraksi DNA ikan baronang
Ekstraksi DNA dari jaringan daging ikan baronang dilakukan menggunakan
reagen DNAzol (Invitrogen). Daging ikan ukuran0,5 cm2 dihaluskan dan ditambahkan
200 uL DNAZol, dikocog bolak balik 10 kali dan divorteks 200 rpm selama 2 menit.
Sampel disentrifuge 10.000 rpm selama 10 menit, supernatan dipindahkan pada tabung
baru yang steril. Supernatan ditambahkan etanol obsolut 200 ul,diinkubasi pada suhu
ruangan selama 3 menit, selanjutnya dicampur bagian inversi dan disentrifuge 4000 rpm
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selama 5 menit. Supernatan dibuang dengan hati-hati. Pellet yang tersisa dicuci 2 X
dengan etanol 80 %. Pellet diresuspensikan dengan 50 ul ddH2O.
Amplifikasi gen 12S rRNA dan gen Cytochrome Oxidase Subunit 1 (CO1)
Amplifikasi dilakukan dengan menggunakan kit Maxime PCR PreMix Kit
(iNtRON). Amplifikasi DNA gen 12S rRNA menggunakan sepasang primer yaitu
primer forward: 5’-GCTTGGTCCTGACTTTAGTA-3’, dan primer reverse: 5’CTTACCATGTT-ACGACTTGC-3’ (Mahrus et al., 2012). Penggunaan DNA
mitochondria seperti gene 12S dan CO1 dapat membedakan spesies hewan (Singh et al.,
2015).Urutan primer 12SDNA dengan kondisi amplifikasi sebagaimana tertera pada
Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Program amplifikasi 12SDNA
Tahap
Denaturasi awal
Denaturasi ( pemisahan DNA )
Annealing ( penempelan primer )
Ekstensi ( pemanjangan DNA )
Ekstensi akhir

Temperatur
94oC selama 5 Menit
94oC selama 1 menit
55oC selama 1 menit
72 oC selama 1 menit
72 oC selama 4 menit

Jumlah siklus
1X
34 X
1X

Amplifikasi cagA diverifikasi dengan elektroforesis. Gel agarosa diletakkan
pada alat elektroforesis dan digenangi dengan larutan buffer elektroforesis berupa 1x
TBE (Tris, Asam Borat dan EDTA). Larutan pemberat (loading buffer) dipipet 3 µl
kemudian dicampur dengan 10 µl produk PCR atau 5 µl 100bp DNA Ladder (1st
BASE) yang telah diletakkan di atas kertas parafilm. Campuran larutan diaduk merata
kemudian dipipet 10 µl dan dimasukkan ke dalam sumuran pada gel agarose secara
hati-hati. Elektroforesis DNA dijalankan dengan arus listrik pada tegangan 100
voltselama kurang lebih 40 menit. Hasilnya diamati dengan alat visualisasi Biorad Gel
Doc XR tipe 170 – 8170 yang dilengkapi komputer dengan software Quantity
One(Biorad, USA).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelompokan ikan baronang berdasarkan karakter morfologi
Dari 120 ekor ikan baronag (family siganidae)yang tertangkap di perairan laut
selatan pulau Lombok, selanjutnya dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dari 120 ekor
ikan baronang tersebut, ternyata ikan baronang terdiri dari 3 group berdasarkan karakter
morfologi (Gambar 2).Ketiga group ikan baronang adalah group 1 sebanyak 52 ekor
(43%), group 2berjumlah 38 ekor (32%) dan sisanya 30 ekor (25%) dimasukkan sebagai
group 3.

Group 1
Group 2
Gambar 2. Pengelompokan ikan baronang
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Group 1 memiliki ciri morfologi sebagai berikut: bentuk badan pipih dan
ramping; bentuk kepala sedikit cekung dibagian atas mata;terdapat sebuah lipatan kecil
berwarna gelap pada lubang hidung bagian depan; ukuran sisik kecil-kecil dan tipis;
punggung berwarna sedikit coklat atau kehijau-hijauan; perut berwarna keperakan;
terdapat bintik (spot) atau garis berwarna gelap pada sirip punggung, dubur dan ekor;
sirip perut memiliki 3 jari lunak; sirip punggung dengan 13 duri kuat dan jari lunak 10;
terdapat 9 jari lunak dan 7 duri pada sirip anal yang tajam memiliki kelenjar racun yang
berfungsi untuk mempertahkan diri dari bahya/musuh. Ciri morfologi ikan baronang
tersebut hampir sama dengan ciri spesies Siganus canaliculatus seperti yang dilaporkan
oleh Woodland (1990) dan Tarwijah (2001) dan Sahabuddinet al. (2015).
Group 2 ditandai dengan ciri morfologi hampir sama dengan gropu 1, hanya saja
terdapat sedikit perbedaan yaitu tubuh bagian atas berwarna abu-abu kebiruan,
sedangkan bagian bawah berwarna perak dengan bintik-bintik yang lebih besar
berwarna kuning keemasan. Pada sisi badan, tepatnya bagian bawah sirip punggung
belakang, terdapat sebuah bintik besarberwarna kuning keemasan. Ciri ikan baronang
pada group 2 ini mirip dengan ciri cirri spesies Siganus guttatus sebagaimana yang
dilaporkan oleh Hamka (2006).Spesies ikan baronang ini sering disebut dengan Rabbit
fish dengan alasan bentuk kepalanya mirip kepala kelinci (Kordi, 2005;Hamka, 2006).
Group 3 sedikit sekali perbedaannya dengan group 1dan group 2 yaitu: warna tubuh
kecoklatan dan terdapat 8-10 bintik-bintik perak dengan oranye, gurat sisi agak kabur,
garis tengah dada bersisik tetapi tidak samapai panggul. Ciri morfologi ikan baronang
group 3 ini hampir mirip dengan spesies Siganus punctuates seperti yang dilaporkan
oleh Burhanuddin et al. (2014).
Marker DNA ikan baronang
Marker DNA gen 12S ikan baronang (gambar 3) sudah sesuai dengan standar
yaitu sepanjang 1000 base pairs (bp). Berdasarkan karakter molekuler dengan
menggunakan ukuran fragment DNA gen 12 S rRNA, ketiga kelompok ikan baronng
tersebut hampir sama, memiliki ukuran frgament DNA sama 1000 bp.

Gambar 3. Hasil amplifikasi DNA ikan Baronang 1, 2, dan 3 menggunakan primer 12S
DNA. Keterangan: bp DNA Ladder (1-3 12SDNA), 1. baronang 1, 2.
baronang 2, dan 3. baronang 3.
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Pada Gambar tersebut tampak sedikit ada perbedaan meskipun tidak terlalu
mencolok. Hasil penelitian akan terlihat dengan jelas perbedaannya secara molekuler
jika DNA tersebut disekuensing. Hasil penelitian ini memperlihatkan fragmen DNA gen
12S ikan baronang dalam penelitian ini sebesar 1000 bp lebih tinggi dibandingkan
dengan ikan baronang(Siganus canaliculatus)sebesar 814 bp dari perairan Indo-Pasifik
Barat dan Mediterania (Tang et al., 1999).
Woodland dan Anderson (2014) berhasil membedakan 2 spesies baronang baru
yang memiliki karakter morfologi sangat mirip dengan menggunakan pendekatan warna
tubuh dan sekuens gen sitokrom b dan gen 12S rRNA. Kedua spesies baronang tersebut
adalah: Siganus insomnis dari Maladewa dan India bagian selatan, dan Siganus lieatus
(Valenciennes) dari Pasifik Barat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
karakter morfologi tidak cukup kuat untuk membedakan satu spesies ikan baronang
dengan spesies baronang lainnya. Hal yang sama juga terjadi pada Siganus
canaliculatus dan Sparatus aurata. Kedua spesies ikan tersebut yang diperlihatkan pada
pohon filogenetik dari 11spesies ikan laut ekonomis penting berdasarkansekuens Gen
12S rRNA(Gambar 4) yang diakses dari data GeneBank dengan menggunakanmetode
analisisneighbor-joining dan UPGAMA, tampak bahwa Siganus canaliculatusberada
satu kelompok dengan Sparatus aurata (Mahrus et al., 2012). Fenomena ini
sesungguhnya menjelaskan bahwa kedua spesies ikan tersebut memiliki hubungan
kekerabatan yang sangat dekat.

Gambar 4.

Pohon Filogenetik dari 11 spesies ikan laut
berdasarkan gen 12S rRNA .

ekonomis penting

KESIMPULAN
Ikan baronang yang tertangkap dari perairan laut selatan pulau Lombok
dikelompokan pada 3 group berdasarkan karakter morfologi, sedangkan berdasarkan
marker DNA gen 12S tidak menunjukkan perbedaan karena ketiga kelompok ikan
tersebut memiliki panjang fragment DNA gen 12S sama yaitu 1000 bp.Tiga kelompok
ikan baronang tersebut tidak menunjukkan spesies tetapi memperlihatkan dugaan
adanya variasi (sub spesies). Kedepan, perlu dilakukan pengamatan secara mendalam
dengan menggunakan variabel yang lebih banyak baik secara morfologi maupun
molekuler.
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STRATEGI ALTERNATIF PENINGKATAN PRODUKSI PEDET SAPI BALI
DI KABUPATEN BULELENG BALI
ALTERNATIVE STRATEGIES TO INCREASING CALF PRODUCTION OF BALI
CATTLE IN BULELENG REGENCY OF BALI
I Made Rai Yasa, I Nyoman Adijaya dan Ni Luh Gede Budiari
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali

ABSTRAK
Kabupaten Buleleng merupakan sentra pembibitan sapi Bali di Bali. permasalahannya,
dari tahun 2011 hingga 2015 populasi sapi di daerah ini menurun 2,48% per tahun.
Terkait dengan permasalahan tersebut dilakukan penelitian untuk mendapatkan strategi
peningkatan populasi sapi di daerah ini. Penelitian dilaksanakan dari bulan Juni Agustus 2016 di Kabupaten Buleleng Bali, menggunakan metode Sistem Dinamik
didukung Focus Group Discussion (FGD). FGD melibatkan Dinas Pertanian dan
Peternakan Buleleng, petugas peternakan kecamatan, Asosiasi Peternak Sapi Bali,
pengurus Simantri, dan BPTP Bali. Data dan informasi yang dikumpulkan antara lain
persentase perkawinan, kebuntingan, induk majir, calving interval, kematian pedet, dan
lainnya. Data dianalisis menggunakan Sofware Powersim Constructor 2,5ddilanjutkan
dengan analisis sensitivitas. Hasil penelitian menunjukkan: 1) apabila tanpa perubahan
kebijakan, populasi induk sapi akan menurun dari 76.523 ekor pada tahun 2011
menjadi 40.839 ekor pada tahun 2021, akibatnya jumlah pedet yang diproduksi
berpotensi menurun dari 44.414 ekor menjadi 22.152 ekor, dan 2) ada lima faktor
penentu produksi pedet di Buleleng. Ke 5 faktor tersebut adalah : 1) calving interval
(CI), 2) persentase kebuntingan, 3) Penurunan populasi induk (pemotongan), 4)
kemajiran, dan 5) kematian pedet. Dari ke-5 faktor tersebut, CI, persentase kebuntingan,
dan pemotongan betina produktif yang bersifat “sensitif” (penentu utama), dengan nilai
sensitifitas berturut-turut 11,11%, 10%, dan 6,69%. Nilai sensitifitas 11,11% artinya
kalau CI pada saat ini 14 bulan bisa diperpendek 10% menjadi 12,6 bulan maka jumlah
pedet yang diproduksi akan meningkat 11,11% dengan demikian, alternatif strategi
yang dilakukan adalah 1) program memperpendekCImeningkatkan angka kebuntingan,
dan menurunkan pemotongan betina produktif.
Kata kunci : strategi, peningkatan populasi, sapi Bali.
ABSTRACT
Buleleng regency is the center of Bali cattle breeding in Bali, but from 2011 to 2015
cattle population in this area decrease 2.48% per year. Associated at thisproblems,
research to get the strategy of increasing the cattle populationin this area was done.
The research was conducted from June - August 2016, using Dynamic Systems method
supported by Focus Group Discussion (FGD) and sensitivity analysis. FGD involving
Buleleng Department of Agriculture and Livestock, agriculture and livestock subdistrict officer, Bali Cattle Breeders Association, representatives farmer groups, and
AIAT Bali. Data and information collected related to increase of cattle population
models included: percentage of mating, pregnancy rate, percentage of infertil cows,
calving interval, calf mortality, and the others. Data were analyzed using Software
Powersim Constructor 2,5d, and followed by sensitivity analyzes. The results showed
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

691

that : 1 If without policy changes, cow population will decrease from 76,523 head in
2011 to 40,839 head in 2021, as a result, calves production willdecrease from 44,414
head to 22,152 head; and 2) there are threeleverage factors influence calf production
in Buleleng, included : 1) calving interval (CI), 2) pregnancy rate, and 3) cuttingof
productive cowswith sensitivity values respectively 11.11%, 10%, and 6.69%. Value
sensitivity of 11.11% means that the CI at this time 14 months can be shortened by 10%
to 12.6 months, the number of calves produced can be increased 11.11%. Therefore,
alternative strategies increase calf production : 1) shorten of CI program, increasing
of pregnancy rate, and decreasing of cutting productive cows.
Key words: strategy, increase calf birth, Bali cattle.
LATAR BELAKANG
Bali merupakan Provinsi yang memiliki populasi sapi tertinggi No. 8 di
Indonesia, yakni sebanyak 637.473 ekor (Anonimous, 2015), namun menjadi daerah
dengan populasi sapi terpadat di Indonesia. Dengan populasi yang tinggi, Bali menjadi
salah satu provinsi pemasok sapi potong untuk pasar Jakarta. Berdasarkan Peraturan
Gubernur Bali No. 41 tahun 2006, jumlah sapi bali yang diizinkan untuk diantar
pulaukan sebanyak 75.000 ekor. Karena alasan keseimbangan populasi, pada tahun
2009 izin
pengeluaran sapi bali diturunkan menjadi 55.000 ekor per tahun
(Bisnisbali.com 2009); selanjutnya pada tahun 2016 menjadi 47.000 ekor (Natalia,
2016).Menurut Gubernur Bali Made Mangku Pastika, permintaan sapi bali untuk pasar
Jakarta dan sekitarnya rata-rata 200.000 ekor per tahun (Kompas.com Sabtu, 12
Desember 2009). Selain peluang pasar tersebut, permintaan lokal Bali pun cukup
tinggi yakni rata-rata 38.000 – 40.000 ekor per tahun (Natalia, 2016). Tidak
terpenuhinya permintaan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan populasi sapi di Bali
hanya 2,1% per tahun. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi petani
untuk mengembangkan usahatani ternak.
Kabupaten Buleleng merupakan sentra pembibitan sapi untuk daerah Bali.
Dari322.384 ekor sapi betina yang ada di Bali, 22,9% dipelihara di daerah ini. Dengan
jumlah tersebut menempatkannya sebagai daerah sentra pembibitan sapi Bali untuk
Bali. Permasalahannya, populasi sapi di daerah ini mengalami penyusutan yang cukup
tinggi, yaitu dari 136.300 ekor pada tahun 2011 menjadi 119.272 ekor pada tahun 2015
(Anonimous, 2012, 2016). Penurunan populasi yang terjadi kemungkinan disebabkan
oleh menurunnya keuntungan berusahatani ternak sapi sebagai akibat penurunan
produktivitas ternak, pemotongan betina produktif, atau lainnya. Permasalahan
peningkatan populasi atau pun peningkatan kelahiran pedet merupakan permasalahan
yang kompleks dan dinamis. Komponen yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain
calving interval, tingkat pemotongan betina produktif, kematian induk, kematian pedet,
tingkat kemajiran, persentase kebuntingan, dan lainnya. Oleh karena itu, untuk dapat
menyusun strategi peningkatan kelahiran pedet, dilakukan dengan pendekatan sistem,
yaitu dengan Sistem dinamik. Pendekatan sistem merupakan cara penyelesaian
persoalan yang dimulai dengan dilakukannya identifikasi terhadap komponen terkait,
sehingga dihasilkan suatu operasi dari sistem yang efektif (Eriyatno, 1998
dalamMarimin, 2007). Model sistem dinamik dapat membantu penyusun model berfikir
tentang bagaimana suatu sistem berubah oleh waktu (Ford, 1999 diacu dalam Pujiharti,
2007).
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BAHAN DAN METODA
Penelitian dilaksanakan dari bulan Juni - Agustus 2016 di Kabupaten Buleleng
Bali, menggunakan metode Sistem Dinamik didukung metode Focus Group Discussion
(FGD) dan analisis sensitifitas. FGD melibatkan 35 peserta terdiri dari : Dinas Pertanian
dan Peternakan Kab. Buleleng (kepala dinas, bidang kesehatan hewan, bidang produksi
peternakan, bidang penyuluhan dan agribisnis, seksi penyebaran dan pengembangan
ternak, dan seksi usahatani dan sarana peternakan petugas pertanian dan peternakan
kecamatan (Kecamatan Gerokgak, Kec. Seririt, Kec. Banjar, Kec. Sukasada, Kec.
Busungbiu, Kec. Tejakula, Kec. Kubu Tambahan, Kec. Buleleng, dan Kec. Sawan).
Asosiasi Peternak Sapi Bali, pengurus Kelompok Sistem Pertanian Terintegrasi
(Simantri), dan dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali. Data dan informasi yang
dikumpulkan terkait dengan model peningkatan kelahiran sapi seperti: populasi sapi dara,
sapi induk (umur 2-4 tahun, 5-6 tahun, dan diatas 5 tahun), persentase perkawinan,
persentase kebuntingan, persentase induk majir, calving interval, kematian pedet, dan
lainnya. Data dianalisis menggunakan Sofware Powersim Constructor 2,5d, dilanjutkan
dengan analisis sensitivitas terhadap komponen yang mempengaruhi produksi pedet.
Parameter dikatakan sensitif apabila parameter diubah sebesar 10%, dampaknya terhadap
kinerja model mencapai 5-14%, sangat sensitif bila dampaknya terhadap kinerja model
berkisar 15-34% dan sangat-sangat sensitif bila dampaknya terhadap kinerja model lebih
besar dari 35%. Parameter yang memiliki sensitivitas tinggi merupakan parameter
penting dalam menentukan skenario kebijakan (Maani dan Cavana, 2000 diacu dalam
Nurmalina, 2007).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen peningkatan populasi sapi Bali di Kabupaten Buleleng
Berdasarkan hasil penelitian teridentifikasi komponen yang terkait dengan usaha
peningkatan kelahiran pedet cukup kompleks. Komponen yang terkait antara lain
dipengaruhi oleh dinamika populasi sapi betina (betina muda, betina dewasa 2-4 tahun,
5-6 tahun, dan > 6 tahun); persentase induk majir, persentase kebuntingan, calving
interval (jarak beranak), persentase kematian pedet, dan lainnya (Gambar 1).
-

Pemotongan sapi betina

Pop ulasi sap i induk 5-6 tahun

-

Pop ulasi Sapi induk 2-4 tahun
-

Pop ulasi jantan dewasa

Pop ulasi sap i induk > 6 tahun
Pop ulasi jantan muda
-

Pop ulasi sap i

Populasi sapi induk

Pop ulasi sap i betina muda
Pedet jantan
Induk majir
Betina muda siap kawin

Induk tidak bunting

Pedet betina
Pedet mati
Pedet lahir

Induk siap kawin
Induk bunting
Calving interval
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Gambar1. Struktur model komponen terkait dinamika kelahiran pedet sapi Bali di
Kabupaten Buleleng Bali 2016
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Dinamika populasi induk sapi dan kelahiran pedet sapi Bali
Untuk menganalisis dinamika populasi induk dan kelahiran pedet, data dan asumsi yang
digunakan mengacu pada data pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1. Data dan asumsi yang digunakan untuk menganalisis dinamika populasi induk
dan kelahiran pedet sapi Bali di Kabupaten Buleleng 2011 – 2021
No
Jenis ternak
Populasi 2011
Dinamika populasi
s/d 2015 (%)
1
Pedet betina
12.133
4,42*
2
Betina muda
19.365
-2,52*
3
Betina 2 - 4 tahun
22.443
-9,02*
4
Betina 5 - 6 tahun
22.852
-10,59*
5
Betina > 6 tahun
11.863
-2,03*
Jumlah (ekor)
*:Bali Dalam Angka 2012 – 2016.
Sebagai dampak dari penurunan populasi induk, sudah tentu akan berpengaruh
terhadap jumlah pedet yang akan dihasilkan. Untuk menganalisis potensi produksi pedet
sampai dengan tahun 2021, data dan asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Parameter reproduksi yang digunakan untuk perhitungan produksi pedet di
Kabupaten Buleleng 2011-2021
Parameter reproduksi
Provinsi Bali
Kabupaten
Buleleng
3
3
- Induk majir (%)
50
50
- Betina muda yang dikawinkan (%)
16
14
- Calving interval (bulan)
85
80
- Persentase kebuntingan (%)
1
1
- Jumlah pedet yang mati (%)
51jantan, 49 betina
51 jantan, 49
- Komposisi pedet yang lahir (jantan
betina
dan betina) (%)
Catatan, parameter reproduksi untuk Provinsi hanya sebagai perbandingan
Data pada Tabel 1 mengindikasikan terjadinya pemotongan sapi betina
produktif. Betina produktif menurut
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
35/permentan/OT.140/7/2011, adalah ruminansia besar yang melahirkan kurang dari 5
kali atau berumur di bawah 8 tahun, dan ruminansia kecil yang melahirkan kurang dari
5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan. Tingginya penurunan populasi sapi betina
akibat pemotongan ini sejalan dengan laporan Sukada et al., (2006) bahwa porsi sapi
betina produktif yang dipotong di RPH Pesanggaran Denpasar dan Mambal Badung
berturut-turut 67,5% dan 99%. Peneliti lain memperoleh hasil yang hampir sama.
Wibisono (2007) melaporkan 66,78%, Swasono (2007) bahkan melaporkan 75%,
bahkan Pradana (2012) melaporkan pemotongan betina produktif mencapai 100%.
Hasil lebih rinci terkait dengan umur dilaporkan oleh Masyita, dkk (2014) di RPH yang
dikelola pemerintah (RPH Pesanggaran) dan yang dikelola swasta (di Badung). Untuk
RPH yang dikelola pemerintah mencapai 98% sedangkan di RPH swasta 100%.
Sebelumnya telah banyak dibuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang
pemotongan sapi betina produktif seperti Saatsblad Nomor 614 Tahun 1936, Instruksi
Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 18/1979 dan Nomor
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5/1979, Peraturan Daerah Bali Nomor 5 tahun 1974, Instruksi Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali Tanggal 1 Oktober 1980, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 tahun
2008, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 35/permentan/OT.140/7/2011. Tentang
Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif. Namun kenyataanya, tingkat
pemotongan betina produktif masih tinggi.
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Gambar 2. Dinamika populasi induk sapi Bali di Kabupaten Buleleng 2011-2021
Hasil analisis menunjukkan, apabila tanpa perubahan kebijakan maka populasi
induk akan menurun dari 76.523 ekor pada tahun 2011 menjadi 40.839 ekor pada tahun
2021; dengan rincian sapi betina muda menurun dari 19.365 ekor menjadi ekor 15.003
ekor, Betina 2-4 tahun menurun dari 22.443 ekor menjadi 8.720 ekor, Betina 5-6 tahun
dari 22.852 ekor menjadi 7.452 ekor, dan betina > 6 tahun menurun dari 11.863 ekor
menjadi 9.663 ekor (Gambar 2). Akibatnya produksi pedet yang lahir hidup berpotensi
menurun dari 44.414 ekormenjadi 22.152. Dengan rincian, populasi pedet jantan turun
dari 22.651 ekor menjadi 11.298 ekor dan pedet betina menurun dari 21.763 ekor
menjadi 10.855 ekor (Gambar 3). Hasil ini sesuai dengan laporan Harminy et al, (2011)
bahwa jumlah sapi betina produktif menentukan populasi sapi di masa mendatang.
Semakin banyak sapi betina dewasa produktif yang dipotong, maka dalam jangka
panjang pertumbuhan populasi sapi akan cenderung menurun.
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Gambar 3. Dinamika populasi pedet sapi Bali di Kabupaten Buleleng 2011-2021
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Faktor pengungkit peningkatan populasi sapi bali di Kabupaten Buleleng
Terdapat lima faktor utama penentu dinamika populasi sapi di Kabupaten
Buleleng. Ke 5 faktor tersebut antara lain : 1) calving interval, 2) persentase
kebuntingan, 3) penurunan populasi (pemotongan/pemindahan), 4) persentase
kemajiran, dan 5) kematian pedet. Dari ke-5 faktor tersebut, faktor calving interval,
persentase kebuntingan, dan pemotongan betina merupakan faktor yang bersifat sensitif.
Nilai sensitifitas untuk ke tiga faktor tersebut adalah 11,11%, 10%, dan 6,69%.
Sedangkan faktor induk majir dan kematian pedet kurang sensitif (Tabel 3). Parameter
dikatakan ”sensitif” (S) apabila parameter diubah sebesar 10%, dampaknya terhadap
kinerja model dapat mencapai 5-14%, ”sangat sensitif” (SS) apabila dampaknya
terhadap kinerja model berkisar 15-34%, dan ”sangat-sangat sensitif” (SSS) bila
dampaknya terhadap kinerja model lebih besar dari 35% (Maani dan Cavana, 2000
diacu dalam Nurmalina, 2007). Berdasarkan hasil analisis sensitifitas ini, kegiatan
prioritas yang harus dilakukan adalah kegiatan untuk 1) memperpendek calving interval
atau jarak beranak, 2) meningkatkan persentase kebuntingan, dan 3) menurunkan angka
pemotongan betina produktif. Pada saat ini, tingkat persentase kebuntingan sapi di
Kabupaten Buleleng masih lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi Bali yang
mencapai 85% (Tabel 2).
Calving interval (CI) sapi Bali yang ditetapkan Direktorat Jenderal Peternakan
(1992) adalah 365 hari atau 12 bulan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan jarak
beranak sapi Bali sangat bervariasi. Ridha, dkk (2007) melaporkan 379,75 hari atau
sekitar 12,6 bulan, Darmadja dan Sutedja (1976) diacu dalam Lubis dan Sitepu (1998)
melaporkan 528 ± 155 hari, hampir sama dengan di Balai Pengembangan Ternak
Unggul di Bali yaitu sekitar 14-15 bulan. CI dipengaruh oleh lama bunting, umur
penyapihan, dan jarak kawin kembali setelah beranak (Ridha, dkk 2007). Lama
kebuntingan adalah periode dari mulai terjadinya fertilisasi sampai terjadinya kelahiran
normal (Jaenudeen dan Hafez, 2000). Lama kebuntingan sapi bali pada adalah
284,4±5,7 hari (Prasojo, dkk. 2010).
Lambatnya penyapihan anak menyebabkan tertundanya estrus yang berdampak
pada panjangnya jarak kawin kembali setelah beranak. Estrus kembali setelah beranak
sapi Bali adalah antara 2-4 bulan (Pane, 1979). Menurut Udin (1993), aktifitas
reproduksi sesudah beranak tertunda dengan adanya pedet yang menyusu. Di tingkat
petani, petani umumnya enggan mengawinkan sapinya terlalu cepat karena khawatir
akan mengganggu pertumbuhan pedetnya. Kondisi ini menyebabkan terjadinya anestrus
laktasi yang mengakibatkan tanda-tanda berahi tidak nampak. Menurut Hunter (1995),
anestrus laktasi dapat disebabkan karena selama proses menyusui prolaktin secara aktif
disekresikan sehingga aktifitas gonadotrophin akan berkurang, akibatnya aktivitas
ovarium terhambat sehingga gejala berahi tidak muncul.
Selain akibat lambatnya penyapihan, menurut Markusfeld, dkk (1997) dalam
Widnyana (2002), kondisi tubuh merupakan faktor yang paling mempengaruhi
timbulnya birahi pertama setelah beranak. Kondisi tubuh yang sangat kurus pada saat
beranak akan menurunkan fertilitas melalui penundaan aktivitas ovarium. Menurut
Domecq et al, (1997) penurunan skor kondisi tubuh pada 30 hari pertama setelah
beranak akan menyebabkan kegagalan konsepsi pada perkawinan pertama setelah
beranak. Kekurangan pakan selama musim kemarau yang panjang atau pada ternak
yang dikandangkan tetapi tidak diberi pakan yang cukup dan mutu yang baik akan
menyebabkan penurunan sekresi hormon gonadotropin dan hormon-hormon lainnya
oleh hipofisa anterior (Hedah, 2000). Selain itu, menurut Butler dan Smith (1989),
menyusui dan pemberian pakan yang terbatas menyebabkan penurunan sekresi LH
(Luteinizing Hormone) dan FSH (Folicle Stimulating Hormone) dari hipofisa anterior
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sehingga mempengaruhi perkembangan folikel dari ovarium. Selain itu terbatasnya pakan yang diberikan juga menurunkan sekresi
Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) dari hipotalamus berfungsi yang berfungsi merangsang sekeresi FSH dan LH dari hipofisa
anterior (Swanson, 1989).
Tabel 3. Analisis sensitivitas terhadap komponen yang mempengaruhi produksi pedet (anak sapi) di Kabupaten Buleleng Bali 2011-2021.
No Parameter
Kondisi
Potensi Parameter
Potensi
Selisih
Dampak
Nilai
Prioritas
aktual kelahiran dinaikan perubahan produksi
terhadap
sensitivitas kegiatan
pedet
atau
kelahiran
pedet
peningkatan
aktual
diturunkan
pedet
(ekor)
produksi
tahun
10%
tahun
pedet (%)
2021
2021
(ekor)
(ekor)
1
Calving interval (bulan)
14,0
22.174
12,6
24.638
2.464
11,11
S
1
2 Persentase kebuntingan (%)
80
22.174
88,0
24.392
2.218
10,00
S
2
3

Penurunan populasi betina 5
-6 tahun (%)
Penurunan populasi betina
2-4 tahun (%)
Penurunan populasi > 6
tahun (%)
Penurunan populasi betina
muda (50% siap kawin) (%)

-10,6

22.174

-9,54

22.794

620

2,80

TS

-9,02

22.174

-8,12

22.774

600

2,71

TS

-2,03

22.174

22.307

133

0,60

TS

22.304

130

0,59

TS

6,69

S

-2,52

22.174

-1,83
-2,27

3

4 Induk majir (%)
3
22.174
2,7
22.243
69
0,31
TS
4
5 Kematian pedet (%)
1,0
22.174
0,9
21.952
(222)
(1,00)
TS
5
Keterangan : Parameter dikatakan ”sensitif” (S) apabila parameter diubah sebesar 10%, dampaknya terhadap kinerja model dapat
mencapai 5-14%, ”sangat sensitif” (SS) apabila dampaknya terhadap kinerja model berkisar 15-34%, ,dan ”sangat-sangat
sensitif” (SSS) bila dampaknya terhadap kinerja model lebih besar dari 35% (Maani dan Cavana 2000 diacu dalam Nurmalina
2007).
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Penanggulangan anestrus karena defisiensi pakan dapat ditanggulangi dengan
peningkatan pemberian pakan. Bila pemberian pakan pada ternak merupakan suatu
masalah yang sulit (faktor pakan), maka anestrus karena defisiensi pakan sulit
dihindarkan, biasanya alam menanggulangi sendiri Pengobatan anestrus dengan
menggunakan hormonal pada anestrus karena defisiensi pakan akan sia-sia. Selama
perbaikan pakan tak dilakukan, selama itu pula pemberian hormon tidak
memperlihatkan pengaruh yang efektif (Hedah, 2000). Birahi pasca melahirkan indukinduk sapi Bali di Bali menurut Yasa, dkk (2001) di tingkat petani dengan sistem
pemeliharaan tradisional cukup panjang yaitu mencapai 115,86 hari. Lebih lanjut
dilaporkan bahwa birahi pasca melahirkan dapat diperpendek dengan pemberian pakan
tambahan berupa 1 kg per hari, menjadi 90 hari, bahkan dengan pemberian dedak padi 1
kg ditambah pemberian enzim, bahkan dapat mencapai 70 hari. Ini menunjukkan faktor
manajemen pakan sangat berpengaruh terhadap jarak beranak.
Untuk persentase kebuntingan, persentase kebuntingan induk sapi Balidi
Kabupaten Buleleng masih relatif rendah, yakni 80%, padahal standar persentase
kebuntingan sapi Bali di Bali berkisar 80-90% (Pastika dan Darmadja, 1976; Pane,
1991); dengan seks rasio kelahiran jantan : betina sebesar 48,06% : 51,94% (Pastika
dan Darmadja, 1976). Informasi tentang seks rasio ini sedikit berbeda dengan laporan
Prasojo, dkk (2010) bahwa komposisi pedet jantan dan betina berturut-turut 55,69%
dan 44,30%.
Berbeda dengan persentase kebuntingan, persentase kematian pedet sapi Bali
yang dijadikan asumsi cukup rendah, yaitu 1%. Menurut Darmadja dan Suteja (1976)
dalam Yasa (2012), kematian pedet sapi Bali sebelum dan sesudah sapih adalah 7,03%
dan 3,59%; sedangkan persentase kematian pada umur dewasa sebesar 2,7% (Sumbung
dkk., 1976).Tingkat kematian pedet menurut Diwyanto dan Mahendri (2011) di tingkat
lapang justru lebih tinggi. Di BPTU Sapi Bali kematian pedet berkisar antara 15-16%;
di kelompok peternak SIMANTRI mencapai 20-25%; dan pada peternakan rakyat yang
dipelihara secara tradisionaldiperkirakan mencapai lebih dari 30%.Meskipun demikian,
kematian pedet di Bali masih lebih rendah dibandingkan di NTT. Kematian pedet untuk
wilayah NTT yang berumur kurang dari 1 tahun mencapai 12-33% (Jelantik,et al.
2007), bahkan sampai 25-30%. (Wirdahayati, 1989). Menurut Jelantik et al. (2009) ada
tiga faktor penyebab utama tingginya mortality rate pedet. sapi Bali. Pertama, stres
nutrisi karena kekurangan air susu induk dan pakan berkualitas. Produksi susu sapi Bali
di NTT berkisar 0,75-2 kg/hari. Induk yang menghasilkan susu <1 kg/hari biasanya
anaknya akan mati. Sementara itu, induk yang menghasilkan susu antara 1-1,5 kg/hari
anaknya bisa bertahan hidup tetapi akan kurus. Pada umumnya, hanya sedikit induk
yang menghasilkan susu >1,5 kg/hari, padahal pedet membutuhkan 2-3 liter susu/hari
untuk bertumbuh secara optimal. Pedet yang kekurangan susu induk akan terganggu
pertumbuhannya di kemudian hari, sehingga akan memakan waktu yang lebih lama
untuk mencapai bobot jual. Selain itu, kekurangan susu menyebabkan pedet rentan
terhadap penyakit. Penyebab rendahnya produksi susu induk adalah stres nutrisi.
KESIMPULAN DAN SARAN
 Apabila tanpa dilakukan perubahan kebijakan maka akan terjadi penurunan
populasi induk yang signifikan dari 76.523 ekor pada tahun 2011 menjadi 40.839
ekor pada tahun 2021, sebagai dampaknya jumlah pedet yang diproduksi
berpotensi menurun dari 44.414 ekormenjadi 22.152 ekor
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Terdapat lima faktor utama penentu kelahiran pedet di Kabupaten Buleleng, namun
hanya tiga faktor yang bersifat sensiti (penentu utama) yaitu 1) calving interval, 2)
persentase kebuntingan, dan 3) pemotongan betina produktif dengan nilai
sensitifitas berturut-turut 11,11%, 10%, dan 6,69%. demikian, alternatif strategi
yang dilakukan adalah 1) Program memperpendek CI, meningkatkan angka
kebuntingan, dan menurunkan angka pemotongan betina produktif.
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UJI APLIKASI FUNGI MIKORIZA ARBUSKULAR (FMA) DAN DOSIS
BIOAKTIVATOR (MENGANDUNG JAMUR Trichoderma spp.) DALAM
MENGENDALIKAN PENYAKIT LAYU FUSARIUM PADA TANAMAN
BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.)
1)
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Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering Universitas Mataram
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ABSTRAK
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh aplikasi FMA dan dosis
bioaktivator (mengandung jamur Trichoderma spp.) terhadap pertumbuhan dan hasil
serta intensitas penyakit layu Fusarium pada tanaman bawang merah. Penelitian ini
dilaksanakan dengan metode eksperimental pada kondisi rumah kaca yang dilakukan di
Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas Mataram mulai bulan Mei sampai dengan
Agustus 2016. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan Rancangan Acak Lengkap
dengan percobaan faktorial yang terdiri dari dua faktor, yaitu: Faktor pertama adalah
FMA yang terdiri atas dua aras, yaitu: tanpa FMA dan dengan FMA. Faktor kedua
adalah dosis bioaktivator (mengandung jamur Trichoderma spp.) yang terdiri atas
empat aras, yaitu: 0 g/pot atau tanpa bioaktivator, 5 g/pot, 10 g/pot dan 15 g/pot.
Perlakuan merupakan kombinasi kedua factor tersebut yang diulang 3 kali sehingga
terdapat 36 unit percobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi FMA dapat
meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah. Dosis bioaktivator 10
g/pot mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil tanaman bawang merah.
Kata kunci: FMA, bioaktivator, Trichoderma spp., layu Fusarium, bawang merah.
ABSTRACT
The purpose of research is to determine the effect FMA application and dose
bioactivator (containing Trichoderma spp.) on growth and yield and the intensity of
Fusarium wilt disease on onion crop. This research was conducted with experimental
methods in Greenhouse conditions were conducted at Greenhouse, Faculty of
Agriculture, University of Mataram from May to August 2016. This study was
conducted using a Completely Randomized Design with factorial experiment consisting
of two factors: The first factor is the FMA consists of two levels, namely: without the
FMA and with the FMA. The second factor is the dose bioactivator (containing
Trichoderma spp.) which consists of four levels, namely: 0 g / pot or without
bioactivator, 5 g / pot, 10 g / pot and 15 g / pot. The treatment is a combination of both
of these factors were repeated 3 times so that there are 36 experimental units. The
results showed that the FMA application can improve the growth and yield of onion.
Bioactivator dose of 10 g/ pot can improve plant growth and yield of onion.
Keywords: FMA, bioactivator, Trichoderma spp. Fusarium wilt, onion
LATAR BELAKANG
Tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.) merupakan salah satu
komoditi hortikultura unggulan nasional di Indonesia. Tanaman ini sejak lama telah
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dibudidayakan secara intensif oleh petani. Selain bermanfaat sebagai bahan bumbu
dapur sehari-hari, penyedap berbagai masakan dan obat, komoditi ini juga memiliki
nilai ekonomi yang tinggi dan sumber penghasilan petani dan potensinya sebagai
penghasil devisa negara.
NTB menempati urutan ke-empat sebagai produsen bawang merah setelah Jawa
Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Produksi bawang merah di NTB tahun 2014
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 101.628 ton pada tahun 2013
menjadi 117.513 ton pada tahun 2014 (BPS, 2015a). BPS (2015b) mencatat impor
bawang merah sepanjang tahun 2014 sebesar 74.903 ton. Tingginya impor bawang
merah ini disebabkan ketersediaannya belum dapat memenuhi permintaan dalam negeri.
Salah satu kendala dalam peningkatan produksi bawang merah yaitu adanya
penyakit tumbuhan disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum f.sp. cepae (Semangun,
2000). Jamur F. oxysporum dapat menginfeksi tanaman bawang merah pada berbagai
tingkatan pertumbuhan di lahan.
Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyakit layu
Fusarium dan meningkatkan produktivitas bawang merah adalah menggunakan Fungi
Mikoriza Arbuskular (FMA) dan bioktivator Trichoderma spp.
Bioaktivator merupakan inokulan pemacu pertumbuhan dan pembungaan
tanaman (Sudantha dan Suwardji, 2013). Sudantha (2010) melaporkan bahwa
penggunaan bioaktivator pada berbagai tanaman pangan dan hortikultura dapat
meningkatkan ketahanan terinduksi terhadap penyakit layu Fusarium dan dapat
memacu pertumbuhan vegetatif dan pembungaan tanaman. Selanjutnya, FMA
merupakan salah satu anasir biologi tanah yang memiliki kemampuan tumbuh dan
berkembang pada lingkungan yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan mikroba
tanah lainnya (Sasli, 2004). Beberapa genus FMA yang umum dijumpai adalah Glomus,
Gigaspora, Acaulospora dan Scutellospora (Brundrett et al., 1996). FMA dapat
menghasilkan antibiotik dan memacu perkembangan mikroba saprofitik di sekitar
perakaran sehingga patogen tidak berkembang (Liderman,1988).
Berdasarkan hal yang telah diuraikan maka penelitian dilakukan untuk
mengetahui pengaruh aplikasi FMA dan dosis bioaktivator terhadap pertumbuhan, hasil
dan intensitas penyakit layu Fusarium pada tanaman bawang merah.
BAHAN DAN METODA
Bahan Penelitian
Bioaktivator yang digunakan merupakan bioaktivator formulasi tablet.
Formulasi tablet dibuat berdasarkan metode Sudantha (2009).
Inokulum FMA yang digunakan adalah isolat FMAAA001 hasil perbanyakan pada
pot kultur tanaman inang jagung. Inokulum adalah campuran potongan akar, spora
Glomus sp., hifa FMA dan tanah pot kultur yang sudah diblender halus.
Inokulum jamur F. oxysporum diisolasi dari tanaman bawang merah yang sakit.
Isolasi dilakukan dengan mengambil tanaman bawang merah yang menunjukkan gejala
terserang penyakit layu Fusarium.
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental dengan
percobaan rumah kaca. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan
Juni 2016 bertempat di Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
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Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan percobaan faktorial
yang terdiri dari dua faktor, yaitu: Faktor 1 adalah FMA yang terdiri atas dua aras,
yaitu: Tanpa FMA dan dengan FMA. Faktor 2 adalah dosis bioaktivator yang
mengandung jamur Trichoderma spp. dalam empat aras, yaitu : dosis 0 g/ pot atau
tanpa bioaktivator, dosis bioaktivator 5 g/pot, dosis bioaktivator 10 g/pot, dosis
bioaktivator 15 g/pot. Perlakuan merupakan kombinasi kedua faktor, yang diulang 3
kali sehingga didapatkan 24 unit percobaan.
Cara Kerja
Bioaktivator diaplikasikan bersamaan dengan penanaman benih bawang merah
yaitu dengan memberikan bioaktivator sesuai dengan dosis perlakuan. Pemberian
bioaktivator dilakukan dengan cara membuat lubang di sebelah lubang tanam umbi
bibit.
Biakan murni jamur Fusarium sp. diinokulasikan pada umbi bawang merah
sebanyak 25 ml dan sekitar rhizosfer pada minggu kedua setelah tanam (2 mst).
Pemeliharaan tanaman yang dilakukan meliputi pemupukan, pengairan,
penyiangan, dan pengendalian hama. Pemupukan dengan pupuk Phonska diberikan
sebanyak 1,2 g/pot . Pemupukan dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada saat tanaman
berumur 2 dan 4 mst.
Pengamatan penyakit layu Fusarium dilakukan dengan menghitung jumlah
tanaman yang terinfeksi penyakit pada umur 7, 14, 21 hari setelah inokulasi (hsi).
Perhitungan intensitas penyakit dilakukan dengan menggunakan rumus mutlak yaitu :
a = jumlah tanaman yang sakit
b = jumlah tanaman yang sehat
Penimbangan bobot umbi segar dilakukan langsung setelah umbi dipanen dan
dibersihkan dari sisa-sisa tanah dan kotoran lain yang melekat, sedang penimbangan
bobot umbi kering simpan setelah tanaman dipanen dan di kering-anginkan selama 4-5
hari.
Analisis Data
Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan Analysis of Variance (ANOVA)
dengan taraf nyata 5% menggunakan Minitab for Windows Rel. 13. Jika terdapat variasi
maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf
nyata 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh FMA dan Dosis Bioaktivator terhadap Intensitas Penyakit Layu
Fusarium pada Tanaman Bawang Merah
Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa aplikasi FMA dan dosis
bioaktivator berbeda nyata terhadap penyakit layu Fusarium pada tanaman bawang
merah baik pada umur 7 hsi, 14 hasi dan 21 hasi. Hasil uji lanjut menggunakan BNJ 5%
pengaruh FMA dan dosis bioaktivator terhadap intensitas penyakit layu Fusarium
disajikan pada Tabel 1 dan 2.
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Tabel 1. Pengaruh aplikasi FMA terhadap intensitas penyakit layu Fusarium pada
tanaman bawang merah.
Rerata Intensitas Penyakit Layu Fusarium (%)
Perlakuan
7 hsi
14 hsi
21 hsi
Tanpa FMA
69,48 a 1)
73,00 a 1)
74,17 a 1)
Dengan FMA
58,91 b
62,43 b
63,61 b
BNJ 5%
4,98
3,52
4,98
Keterangan: 1) Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak
berbeda nyata.
Pada Tabel 1 terlihat bahwa aplikasi FMA berpengaruh nyata terhadap
persentase intensitas penyakit Fusarium pada tanaman bawang merah baik 7 hsi, 14 hsi
maupun 21 hsi, hal ini terlihat dari aplikasi dengan FMA berbeda nyata dengan tanpa
FMA. Hal ini berarti bahwa FMA mempunyai peran dalam menghambat dan menekan
penyakit layu Fusarium pada tanaman bawang merah. Beberapa peneliti terdahulu
seperti Xavier dan Boyetchko (2004) melaporkan bahwa FMA memiliki peran dalam
pengendalian penyakit yang disebabkan patogen tular tanah. Setiadi (2000 dalam
Solihah 2013) menyebutkan bahwa adanya FMA yang bersimbiosis dengan akar
tanaman dapat menekan perkembangan patogen yang menyerang akar seperti
Phytopthora, Phytium, Rhizoctonia, dan Fusarium. Mosse (1981 dalam Solihah 2013),
menambahkan bahwa FMA yang ada pada akar tanaman akan membantu merangsang
terbentuknya senyawa isoflavonoid sehingga menyebabkan peningkatan ketahanan
tanaman terhadap patogen tanah. Sasli (2004) mengatakan bahwa FMA memiliki peran
dalam pengendalian penyakit tanaman. Selain itu, FMA juga dapat meningkatkan kadar
N, P, Ca, Mg, Fe dan meningkatkatkan efisiensi penggunaan air, transpirasi dan laju
fotosintesis.
Tabel 2. Pengaruh aplikasi dosis bioaktivator terhadap intensitas penyakit layu
Fusarium pada tanaman bawang merah.
Rerata Intensitas Penyakit Layu Fusarium (%)
Perlakuan
Bioaktivator
7 hsi
14 hsi
21 hsi
0 g /pot
76,52 a
88,26 a
88,26 a 1)
5 g /pot
62,43b
64,78 b
69,48 b
10 g /pot
60,08 bc
60,08 bc
60,08 bc
15 g /pot
57,74 c
57,74 c
57,74 c
BNJ 5%
9,51
6,72
9,51
Keterangan: 1) Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak
berbeda nyata.
Pada Tabel 2. terlihat bahwa dosis bioaktivator berpengaruh terhadap penyakit
layu Fusarium pada tanaman bawang merah baik pada umur 7 hsi, 14 hsi dan 21 hsi,
semua perlakuan dengan dosis bioaktivator berbeda nyata dengan kontrol. Dosis
bioaktivator mulai 10 g/pot dapat menekan intensitas penyakit layu Fusarium pada
tanaman bawang merah. Hal ini berarti bahwa dosis bioaktivator yang mengandung
jamur T. koningii isolat Endo-02 dan T. harzianum isolat Sapro-07 mampu menekan
perkembangan penyakit layu Fusarium pada tanaman bawang merah.
Adanya kenyataan bahwa dosis bioaktivator yang mengandung jamur T.
koningii isolat Endo-02 dan T. harzianum isolat Sapro-07 dapat menghambat
perkembangan penyakit layu Fusarium pada tanaman bawang merah karena kedua
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jamur ini berperan sebagai antagonis yang dapat menekan jamur F. oxysporum.
Beberapa peneliti terdahulu seperti Sudantha (2007) melaporkan bahwa secara invitro
jamur Trichoderma spp. efektif menghambat pertumbuhan jamur F. oxysporum f. sp.
vanillae secara fisik (kompetisi ruang dan mikoparasit) dan mengeluarkan antibiotik.
Hasil yang sama juga dilaporkan oleh Abd-El Moity dan Shatla (1981), Trichoderma
spp. merupakan mikoparasit yang dapat melakukan penetrasi ke miselium dan sclerotia
jamur S. rolfsii sehingga terjadi lisis dan pengkristalan. Lebih lanjut Papavizas (1985)
menyatakan bahwa mekanisme mikoparasitisme dimulai dengan pelunakan sel inang
oleh enzim yang dihasilkan oleh mikoparasit sebelum kerusakan dan kematian sel
inang. Menurut Hadar et al. (1979), jamur T. harzianum memproduksi enzim ekstra
selluler ß-(1,3) glucanase dan chitinase yang mampu merusak dinding sel R. solani.
Cook dan Baker (1983) mengatakan bahwa strain tertentu dari Trichoderma
menghasilkan antibiotik viridin yang dapat menghambat pertumbuhan jamur lain.
Pengaruh FMA dan Dosis Bioaktivator terhadap Hasil Tanaman Bawang Merah
Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa aplikasi FMA dan dosis
bioaktivator berbeda nyata terhadap bobot segar tanaman bawang merah, bobot kering
tanaman bawang merah, bobot umbi segar bawang merah dan bobot kering bawang
merah. Hasil uji lanjut menggunakan BNJ 5% pengaruh FMA dan dosis bioaktivator
disajikan pada Tabel 3 dan 4.
Tabel 3. Pengaruh aplikasi FMA terhadap bobot segar tanaman bawang merah, bobot
kering tanaman bawang merah, bobot umbi segar bawang merah dan bobot
kering bawang merah.
Perlakuan

Bobot Segar
Tanaman

Bobot Kering Bobot Umbi
Tanaman
Segar

Bobot Umbi Kering

Tanpa FMA
17,89 a 1)
12,73 a 1)
12,82 a 1)
10,74 a 1)
Dengan FMA
25,35 b
18,97 b
19,53 b
16,46 b
BNJ 5%
1,989
1,87
2,072
1,63
Keterangan: 1) Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak
berbeda nyata.
Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa aplikasi FMA dapat meningkatkan bobot
segar tanaman, bobot kering tanaman, bobot umbi segar tanaman, dan bobot umbi
kering tanaman. Hal ini berarti pemberian FMA mampu meningkatkan hasil tanaman
bawang merah.
Adanya kenyataan bahwa aplikasi FMA yang dapat meningkatkan hasil bawang
merah disebabkan karena FMA pada tanaman dapat membantu dalam menyerap unsur
hara terutama unsur Posfor (P). Beberapa peneliti terdahulu seperti Astiko (2015)
melaporkan bahwa unsur hara P memiliki hubungan dengan laju fotosintesis,
meningkatnya unsur hara P dapat meningkatkan laju fotosintesis pada tanaman
bermikoriza. Meningkatnya laju fotosintesis dan suplai fotosintat dari daun ke akar
terjadi karena adanya peningkatan translokasi hara ke bagian atas tanaman. Akibatnya,
biomassa pada tanaman bermikoriza lebih tinggi dibanding tanpa mikoriza. Selain itu,
Hardjowigeno (1995) menyebutkan bahwa unsur P dapat meningkatkan komponen
generatif dan hasil panen karena berperan dalam pembentukan bunga, buah dan biji.
Sastrahidayat (2000) melaporkan bahwa inokulasi FMA dapat meningkatkan hasil pada
berbagai jenis tanaman antara lain pada tanaman jagung (93 %), kedelai (56,2 %), padi
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gogo (25 %), kacang tanah (23,8 %), cabai (22 %), bawang merah (62 %) dan semangka
(77 %).
Tabel 4. Pengaruh aplikasi dosis bioaktivator terhadap bobot segar tanaman bawang
merah, bobot kering tanaman bawang merah, bobot umbi segar bawang merah
dan bobot kering bawang merah.
Perlakuan
Bobot Segar
Bobot Kering
Bobot Umbi
Bobot Umbi
Bioaktivator
Tanaman
Tanaman
Segar
Kering
1
1
1
0 g /pot
15,78 a )
11,66 a )
11,82 a )
9,94 a 1)
5 g /pot
20,58 b
14,65 ab
14,46 ab
12,24 ab
10 g /pot
23,36 bc
17,77 bc
18,23 bc
14,83 bc
15 g /pot
26,76 c
19,32 c
20,19 c
17,39 c
BNJ 5%
3,79
3,57
3,96
3,11
Keterangan: 1) Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak
berbeda nyata.
Pada Tabel 4 terlihat bahwa dosis bioaktivator yang mengandung jamur T.
koningii isolat Endo-02 dan T. harzianum isolat Sapro-07 memberikan hasil yang
berbeda nyata terhadap bobot segar tanaman bawang merah, bobot kering tanaman
bawang merah, bobot umbi segar bawang merah dan bobot kering bawang merah.
Dosis bioaktivator mulai 10 g/pot memberikan hasil yang tertinggi. Hal ini
menunjukkan bahwa bioaktivator mulai dosis 10 g/pot berperan dalam memacu
penambahan umbi pada tanaman bawang merah.
Adanya kenyataan bahwa bioaktivator yang dapat meningkatkan hasil bawang
merah disebabkan karena peran jamur T. koningii isolat Endo-02 dan T. harzianum
isolat Sapro-07. Peneliti terdahulu seperti Sudantha (2010b) melaporkan bahwa peran
jamur endofit T. koningii isolat ENDO-02 di dalam jaringan tanaman dapat
menstimulir etilen sehingga memacu pertumbuhan vegetatif tanaman, sedangkan jamur
saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 di rhizosfer atau daerah perakaran tanaman
mengeluarkan etilen yang didifusikan ke tubuh tanaman melalui silem yang berperan
memacu pertumbuhan generatif. Windham et al. (1986) melaporkan bahwa jamur T.
harzianum dapat meningkatkan perkecambahan benih dan pertumbuhan tanaman.
Tronsmo dan Dennis (1977 dalam Cook dan Baker, 1983) melaporkan bahwa
penyemprotan konidia jamur T. viride dan T. koningii untuk melindungi tanaman
strawberi dari penyakit busuk ternyata dapat memacu pembungaan lebih awal.
Salisbury dan Ross (1995) mengatakan bahwa dari empat macam auxin yaitu geberelin,
sitokinin, asam absisat dan etilen, diduga etilen merupakan hormon yang dihasilkan
oleh jamur Trichoderma spp. yang dapat memacu pembungaan pada tanaman. Latifah et
al., (2014) bahwa aplikasi T.harzianum pada tanaman kedelai berperan sebagai agen
hayati dan stimulator pertumbuhan tanaman sehingga mampu meningkatkan komponen
hasil dibandingkan dengan perlakuan tanpa pemberian Trichoderma. Arianci (2014)
juga menyebutkan bahwa Trichoderma spp. dapat menghasilkan hormon tertentu untuk
meningkatkan berat dan jumlah polong pada tanaman kedelai di lahan gambut. Triyatno
(2005) melaporkan bahwa Trichoderma spp. mampu merangsang tanaman dalam
memproduksi hormon asam giberelin (GA3), Asam Indolasetat (IAA), dan
benzylaminopurin (BAP) sehingga pertumbuhan tanaman lebih optimum, subur, sehat,
kokoh, dan pada akhirnya berpengaruh pada ketahanan tanaman. Hormon giberelin dan
auksin berperan dalam pemanjangan akar dan batang, dan pertumbuhan buah (umbi)
serta meningkatkan pertumbuhan tanaman.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:
Aplikasi FMA dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah.
Dosis bioaktivator 10 g/pot mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil
tanaman bawang merah.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka disarankan untuk melakukan
penelitian lebih lanjut tentang cara dan waktu aplikasi FMA dan bioaktivator yang
mengadung jamur T. koningii isolat Endo-02 dan T. harzianum isolat Sapro-07 pada
kondisi lapang sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan potensi biologis tanaman
bawang merah di lapang.
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ABSTRAK
Babi merupakan salah satu ternak unggulan yang banyak dipelihara oleh masyarakat
terutama yang tinggal didaerah pedesaan. Selain sebagai usaha ternak, babi juga banyak
dimanfaatkan sebagai sarana upacara agama dan investasi skala kecil (tabungan) yang
dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu. Seperti saat mulai musim masuk sekolah, memiliki
hajatan/upcara agama. Penelitian dilakukan di desa Bukian kecamatan Payangan
Kabupaten Gianyar. Memanfaatkan 40 ekor babi peranakan Landrace, 20 ekor induk
dan 20 ekor anak umur 1 – 2 bulan. Sampel yang digunakan adalah feses babi dalam
keadaan segar sebanyak + 50 gram yang diberi formalin 10%. Pemeriksaan sampel
menggunakan metode Whitlock. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingginya
tingkat infeksi parasit gastrointestinal dan jenis yang menginfeksi sehingga dapat
dilakukan pencegahan ataupun pengobatan yang tepat. Hasil pemeriksaan menunjukkan
bahwa 65% dari induk terinfeksi parasit gastrointestinal dan 35% diantaranya positif
Trichuris sp dengan jumlah 1420 EPG dan 40% terinfeksi Strongyloides sp dengan
jumlah 640 EPG serta 40% juga terinfeksi Eimeria sp dengan jumlah 3260 EPG.
Sedangkan pada anak hanya 55% yang terinfeksi dari 20 anak yang diperiksa. 25%
terinfeksi Tricguris sp dengan 1160 EPG sedangkan Hyostrongylus menginfeksi 35%
anak babi dengan jumlah 740 EPG serta Strongyloides sp sebanyak 720 EPG dari 35%
yang terinfeksi sedangkan untuk Oesophagustomum sp dan Eimeria sp masing-masing
25% dengan 400 EPG dan 25% dengan 17.560 EPG. Tingginya jumlah babi yang
terinfeksi disebabkan karena pemberian obat cacing pada anak maupun induk secara
rutin belum dilakukan disamping sanitasi kandang yang kurang bersih sehingga
penularan dari satu ternak ke ternak yang lain dapat terjadi.
Kata kunci :Babi, prevalensi, infeksi, parasit gastrointestinal,
ABSTRACT
Pigs are one of the many featured animals maintained by the community, especially
those living in rural areas. Aside from being a livestock business, pigs are also widely
used as a means of religious ceremonies and small-scale investment (savings) that can
be used at any time. As at the start of the season to go to school, have a celebration /
religious ceremonies. The study was conducted in rural districts Bukian Payangan
Gianyar regency. Utilizing 40 crossbreed Landrace pigs, 20 breeding and 20 calves
aged 1-2 months. The samples used were pig feces in a fresh state as much as + 50
gram by 10% formalin. Examination of samples using methods Whitlock. The study
aims to determine the high rate of gastrointestinal parasitic infections and species that
infects so do the prevention or appropriate treatment. The test results showed that 65%
of gastrointestinal parasite-infected parent and 35% were positive with a number of
Trichuris sp EPG 1420 and 40% were infected with Strongyloides sp EPG number 640
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and 40% were also infected with Eimeria sp with the number 3260 EPG. Whereas
children infected only 55% of the 20 children assessed. 25% were infected with
Trichuris sp with 1160 EPG while Hyostrongylus infect 35% of piglets with the number
740 EPG and Strongyloides sp 720 EPG of 35% of infected while for
Oesophagustomum sp and Eimeria sp respectively 25% to 400 EPG and 25% with
17.560 EPG. The high number of infected pigs is caused because the drugs worms in
children and the parent has not done routinely in addition to lacking sanitation cage
clean so that transmission from one animal to another animal that mayoccur.
Keywords: Pig, prevalence, infections, gastrointestinal parasites.
LATAR BELAKANG
Dewasa ini kebutuhan akan nilai gizi masyarakat, khususnya protein hewani per
kapita masih belum memadai (Sugeng B, 2004). Walaupun jumlah ternak meningkat
apabila dibandingkan dengan tingkat kebutuhan yang juga meningkat, tetap saja terjadi
kesenjangan.Hal ini telah pula diantisipasi oleh pemerintah dengan mencanangkan
Program Percepatan Swasembada Daging untuk turut serta berpartisipasi dalam
program ini dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan protein hewani per kapita maka
perlu ada peningkatan produksi di bidang peternakan. Untuk hal tersebut pemerintah
tahun 2015 telah mengeluarkan SK Mentan No.43/Kpts/PD.410/1/2015, yang mengatur
tentang pengembangan kawasan peternakan di daerah-daerah dimana salah satu ternak
yang dikembangkan adalah babi.Babi merupakan salah satu komoditas unggulan Bali
karena mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Babi diprioritaskan pengembangannya karena ternak ini selain memiliki nilai ekonomi
tinggi juga mempunyai nilai sosial di masyarakat Bali. Hampir 80% rumah tangga yang
beragama Hindu memelihara babi 2 sampai 5 ekor, hal ini disebabkan oleh peranan
ternak babi dalam kehidupan sosial di Bali sangat berarti bila dihubungkan dengan
upacara adat maupun keagamaan(Sutji,2003). Disamping itu babi dipelihara juga
sebagai penampungan sisa-sisa dapur dan tabungan keluarga. Sehubungan itu ditinjau
dari segi ketrampilan memelihara babi, bagi masyarakat di Bali sudah cukup dapat
diandalkan (Mantra, dkk.1988). Babi merupakan salah satu komoditas ternak penghasil
daging yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, karena memiliki sifat-sifat
menguntungkan diantaranya pertumbuhannya cepat, jumlah anak per kelahiran (litter
size) yang banyak, efisien dalam mengubah pakan menjadi daging dan memiliki daya
adaptasi yang tinggi terhadap makanan dan lingkungan (Silalahi dan Sinaga, 2010)
Jumlah populasi babi di Bali saat ini mencapai 795.104 ekor dimana 454.621
ekor diantaranya peranakan Landrace atau 57,18%. Jumlah yang ada saat ini menurun
bila dibandingkan jumlah populasi 5 tahun yang lalu (2011) dimana jumlah populasi
mencapai 922.739 ekor, yang berarti terjadi penurunan 127.635 ekor atau 16,05%
(Disnakkeswan Prov. Bali, 2015).
Dalam beternak babi banyak tantangan yang dihadapi, selain harga pakan dan
harga jual yang fluktuatif, banyak faktor yang berpengaruh terhadap
produktivitas.Faktor yang paling menentukan produktivitas selain pakan adalah
penyakit. Berbagai jenis penyakit dapat menyerang babi, salah satunya adalah penyakit
parasiter, dimana penyakit ini disebabkan oleh agen berupa parasit atau cacing.
Penyakit cacing merupakan salah satu penyakit parasit yang dapat menginfeksi
(Suyastini, et al. 2012). Dan parasit merupakan makhluk hidup yang dalam hidupnya
menggunakan makanan mahkluk hidup lain sehingga sifatnya merugikan. Agent parasit
yang menyebabkan penyakit pada ternak dibedakan menjadi dua yaitu endoparasit dan
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ektoparasit. Cacing gastrointestinal merupakan endoparasit dimana di dalam tubuh
akan merampas zat-zat makanan yang diperlukan bagi hospes/induk semangnya. Cacing
dalam jumlah banyak akan mengakibatkan kerusakan usus atau menyebabkan terjadinya
berbagai reaksi tubuh yang antara lain disebabkan oleh toksin yang dihasilkan oleh
cacing-cacing tersebut (Tarmudji dkk.,1988). Menurut Imbang (2007) walaupun
penyakit cacingan tidak langsung menyebabkan kematian, akan tetapi kerugian dari segi
ekonomi dikatakan sangat besar, sehingga penyakit parasit cacing disebut sebagai
penyakit ekonomi. Kerugian akibat penyakit cacing, antara lain: penurunan berat badan,
penurunan kualitas daging, kulit, dan jeroan dan bahaya penularan pada manusia. Lebih
lanjut Wiryosuhanto dan Jacoeb (1994) menyatakan penyakit endoparasit terutama
cacing dapat menyerang hewan segala usia namun lebih banyak usia muda (kurang
dari 1 tahun). Prosentase yang sakit oleh endoparasit dapat mencapai 30% dan angka
kematian yang bisa ditimbulkan adalah sebanyak 30%.
Gejala umum dari hewan yang terinfeksi cacing antara lain badan lemah dan
bulu kusam, gangguan pertumbuhan yang berlangsung lama. Jika infeksi sudah lanjut
diikuti dengan anemia, diare, dan badannya menjadi kurus yang akhirnya bisa
menyebabkan kematian. Adanya parasit di dalam tubuh ternak tidak harus diikuti oleh
perubahan yang sifatnya klinis. Pada infeksi yang ringan sering dijumpai infeksi parasit
gastrointestinal tanpa menunjukkan gejala klinis yang jelas. Untuk memastikan adanya
parasit gastrointestinal bisa diketahui melalui pemeriksaan feses, dimana ditemukan
telur cacing maupun oosit pada feses tersebut. Makin banyak cacing makin banyak pula
telurnya. Perubahan populasi cacing dalam perut babi dapat diketahui dengan
menghitung total telur per gram feses (EPG) secara rutin. Tingkat prevalensi parasit
cacing tergantung pada jumlah dan jenis cacing yang menginfeksinya (Subronto dan
Tjahjati, 2001).

BAHAN DAN METODA
Penelitian dilakukan di desa Bukian, kecamatan Payangan kabupaten Gianyar.
Menggunakan 20 ekor anak babi lepas sapih dan 20 ekor induk babi. Babi yang
digunakan dalam penelitian ini dipelihara secara semi intensif dengan kandang terbuat
dari beton/batako. Pakan diberikan 2 kali siang dan sore hari, sedangkan air minum
diberikan secara ad libitum.
Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel berupa feses/kotoran babi
sebanyak 50-100 gram yang ditaruh dalam kantong plastik dalam pengawet formalin 10
%, selanjutnya diperiksa di Balai Besar Veteriner Denpasar, dengan menggunakan
metode Apung (Whitlock) dan metode Sedimentasi (whitlock)..
Pemeriksaan dilakukan meliputi prevalensi, jenis parasit gastrointestinal yang
menginfeksi, serta tingkat infeksinya. Untuk menghitung prevalensi dilakukan dengan
membagi sampel yang positif terdapat telur maupun oosit parasit gastrointestinal
dengan total jumlah sampel yang diperiksa dikalikan 100%. Sedangkan tingkat infeksi
dihitung dengan melihat jumlah telur cacing maupun oosit tiap gram sampel yang
diperiksa. Hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif (Gomez dan
Gomez,1995).
Jumlah babi yang terinfeksi
Prevalensi infeksi =
X 100%
Jumlah babi yang diperika
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Prevalensi Infeksi Parasit Gastrointestinal Pada anak Babi Peranakan Landrace
Dari 20 ekor anak yang diambil sampel fesesnya untuk diperiksa 60% terinfeksi
oleh parasit gastrointestinal dimana 15% diantaranya terinfeksi oleh protozoa. Dari 60%
hanya 10% yang terinfeksi tunggal, hanya oleh satu jenis parasit sedangkan 35%
diantaranya terinfeksi oleh 3 jenis parasit gastrointestinal. Parasit gastrointestinal yang
menginfeksi anak babi adalah Trichuris sp, Hyostrongylus sp,Oesopahgustomum sp,
Strongyloides sp dan Eimeria sp yang merupakan satu jenis protozoa. Cacing
Oesophagostomum, Hyostrongylus, Trichostrongylus, dan Trichinellatermasuk tipe
Strongylusdimana cacing-cacing tersebut berparasit padasaluran pencernaan babi.
Cacing cacing yang menginfeksi ini termasuk kelas Nematoda (Soulsby, 1982).
Dari 5 jenis parasit gastrointestinal yang menginfeksi babi Hyostrongylus sp dan
Strongyloides sp menginfeksi paling banyak yaitu masing-masing 58,33% dari 12 ekor
yang terinfeksi (Tabel 1). Dari beberapa hasil pengamatan menunjukkan bahwa anak
babi paling rentan terhadap terinfeksi parasit gastrointestinal terutama cacing. Permadi
et al. (2013) menyatakan bahwa babi yang terdapat dilembah Baliem 90% terinfeksi
oleh cacing nematoda, dari 10 sampel yang diperiksa 9 diantaranya terinfeksi cacing.
Tabel 1. Prevalensi dan jenis parasit gastrointestinal pada anak babi peranakan Landrace
Jenis - Jumlah
No
Trichuris Eimeria Hyostrongylus Oesopahgustomum Strongyloides
Sampel
sp
sp
sp
sp
sp
2
120
3
640
40
40
5
320
160
120
6
80
240
7
1000
320
40
8
400
40
10
16000
80
13
60
40
20
14
80
60
120
15
120
60
80
19
60
20
40
120
80
Sumber : data primer diolah
Tingkat infeksi parasit gastrointestinal bervariasi dari yang ringan 20 EPG
sampai yang sedang 640 EPG, sedangkan infeksi jenis protozoa juga bervariasi dari
terendah 40 EPG sampai yang tertinggi mencapai 16.000 EPG.
Apabila dilihat dari tingkat infeksi masing-masing jenis cacing berbeda beda,
untuk cacing Trichuris sp tingkat infeksi mencapai 25% (Tabel2) dengan intensitas
ringan yaitu dari 60 EPG sampai 640 EPG. Hasil ini masih lebih rendah dari yang
diperoleh oleh Suratma (2009) yang menyatakan bahwa infeksi cacing Trichuris sp pada
babi muda mencapai 32,67% dengan intensitas tergolong berat yang mencapai 6166,87
+ 9827,5 EPG. Lebih lanjut dikemukakan babi yang dipelihara pada kandang tanah
infeksi cacingnya malah lebih berat mencapai 52,70% dengan intensitas infeksi
tergolong berat yaitu 9818,57 + 14643,9 EPG. Sedangkan babi yang dipelihara pada
kandang semen infeksi cacing Trichuris sp hanya mencapai 26,11% dengan intensitas
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tergolong sedang 2515,17 + 5011.12. Infeksi cacing Hyostrongylus sp dan
Strongyloides sp masing-masing 35% yang berarti 7 ekor yang terinfeksi dari 20 ekor
sampel yang diambil, dengan prevalensi infeksi masing-masing 740 dan 720 EPG.
Tabel 2. Prevalensi dan tingkat infeksi parasit gastrointestinal pada anak babi peranakan
Landrace
No
1

Jenis cacing
Trichuris sp

Prevalensi (%)
25

EPG (butir)
1160

2

Hyostrongylus sp

35

740

3

Strongyloides sp

35

720

4

Oesopahgustomum

25

400

5

Eimeria sp

25

17560

Sumber : data primer diolah
Sedangkan infeksi Oesophagustomum sp mencapai 25% dengan total intensitas
infeksi termasuk ringan 400 EPG. Wiryosuhanto dan Jacoeb (1994) menyatakan
penyakit endoparasit terutama cacing menyerang hewan pada usia muda (kurang dari 1
tahun). Prosentase yang sakit oleh endoparasit dapat mencapai 30% dan angka kematian
yang bisa ditimbulkan adalah sebanyak 30%.
Prevalensi Infeksi Parasit Gastrointestinal pada Induk Babi Peranakan Landrace
Prevalensi parasit gastrointestinal yang menginfeksi induk babi peranakan
Landrace yang ada di desa Bukian termasuk ringan. Dari 20 sampel yang diamati
terinfeksi parasit gastrointestinal jenis Trichuris sp dan Hyostrongylus sp masingmasing 35% sedangkan dari jenis Strongyloides sp, Oesophagustomum sp dan protozoa
Eimeria sp masing-masing 40% (Tabel 4). Intensitas infeksi Trichuris sp. Pada induk
babi tergolong ringan yaitu berkisar 40 EPG terendah dan 320 EPG yang tertinggi
(Tabel 3). Hasil penelitian menemukan 35% terinfeksi Trichuris sp., hasil ini lebih
tinggi dibandingkan hasil yang diperoleh oleh Widana (1998) di Tampak Siring Gianyar
yaitu sebesar 20,62%. Untuk infeksi Strongyloides sp dan Oesophagustomum sp
masing-masing menginfeksi induk babi sebesar 40%. Strongyloides sp dan
Oesophagustomum sp termasuk cacing tipe Strongyle (Soulsby, 1982). Hasil yang
diperoleh masih lebih rendah dari hasil yang dilaporkan oleh Agustina (2013), yang
memperoleh bahwa 60% babi di Bali terinfeksi oleh cacing type Strongyle. Lebih lanjut
dilaporkan bahwa identifikasi lebih lanjut menunjukkan bahwa type Strongyle yang
menginfeksi babi ada dua jenis yaitu Hyostrongylus Rubidus dan Oesophagustomum
dentatum dengan prevalensi masing-masing 41,25% dan 47,5%.
Tiga jenis cacing type strongyle yaitu Hyostrongylus sp., Oesophagustomum sp
dan Strongyloides sp cukup dominan menginfeksi induk babi yang ada di desa Bukian
walaupun intensitas infeksi masih tergolong ringan dengan variasi untuk Hyostrongylus
sp terendah 60 epg dan tertinggi 240 EPG dan jenis Oesophagustomum sp intensitas
infeksinya mencapai 40 EPG sampai 160 EPG sedangkan Strongyloides intensitas
infeksinya hanya 40 EPG sampai 200 EPG (5%). Hasil yang diperoleh ini masih lebih
rendah bila dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Nilasasih (2001), yang

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

713

melaporkan bahwa prevalensi cacing type Strongyle pada babi betina dewasa di Bali
mencapai 69,85%, dimana kelompok ini memiliki bentuk telur yang hampir sama.
Tabel 3. Prevalensi parasit gastrointestinal pada induk babi Peranakan Landrace
Jenis - Jumlah
No
Trichuris
Eimeria Hyostrongylus Oesopahgustomum Strongyloides
Sampel
sp
sp
sp
sp
sp
4
320
160
120
5
120
120
7
120
80
8
200
40
9
2000
240
40
40
11
160
400
12
60
40
80
14
60
120
200
16
80
40
100
60
40
17
80
60
60
19
120
80
40
20
20
40
60
40
Sumber : data primer diolah
Tabel 4. Prevalensi infeksi parasit gastrointestinal pada induk babi Peranakan Landrace
No

Jenis cacing

Trichuris sp
Hyostrongylus sp
Strongyloides sp
Oesophagustomum sp
Eimeria sp
Sumber : data primer diolah

Prevalensi (%)

EPG (butir)

35
35
40
40
40

880
840
640
560
3260

Dari 5 jenis parasit gastrointestinal yang menginfeksi induk babi dilihat dari
intensitas infeksi masih tergolong ringan dengan jumlah infeksi berkisar 20 EPG
(Strongyloides sp) sampai 320 EPG tertinggi (Trichuris sp) sedangkan jenis protozoa
Eimeria sp yang menginfeksi ada 1 ekor yang tergolong sedang dengan intensitas
infeksi mencapai 2000 EPG.
Hasil ini menunjukkan bahwa prevalensi infeksi cacing pada babi induk yang
ada di desa Bukian termasuk tinggi, atau lebih tinggi dari kasus di daerah lainnya. Hal
ini kemungkinan disebabkan jarangnya dilakukan pemberian obat cacing pada ternak
yang dipelihara, kurangnya sanitasi kandang atau kandang hanya dibersihkan sewaktuwaktu sehingga kotorang yang berserakan dikandang dapat menularkan cacing melalui
telurnya ke ternak yang lainnya. Kenapa infeksi parasit gastrointestinal atau cacing pada
babi dianggap penting, karena pada babi adanya cacing akan menurunkan kesehatan
tubuh dengan menyerap nutrisi penting dan mengganggu berbagai organ vital sehingga
babi akan lebih peka terhadap berbagai macam penyakit. (Myer and Walker, 2003).
KESIMPULAN DAN SARAN
Ada 5 jenis parasit gastrointestinal yang menginfeksi anak dan induk babi
peranakan Landrace di desa Bukian Payangan dengan intensitas infeksi ringan sampai

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

714

sedang. Adapun parasit gastrointestinal tersebut terdiri dari 4 jenis cacing yaitu
Trichuris sp, Strongyloides sp., Hyostrongylus sp. dan Oesophagustomum sp. serta tiga
jenis terakhir masuk kelompok cacing Strongyle. Serta 1 jenis protozoa yaitu Eimeria
sp. Intensitas infeksi cacing pada anak babi berkisar 25 – 35% sedangkan pada induk
berkisar 35 – 40 %. Untuk mengetahui lebih detail tentang spesies dari jenis cacing
ataupun protozoa yang menginfeksi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara
laboratorium.
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ABSTRAK
Babi merupakan salah satu komoditas ternak unggulan Bali karena mempunyai peranan
penting
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat.Babi
diprioritaskan
pengembangannya karena ternak ini selain memiliki nilai ekonomi tinggi juga mempunyai
nilai sosial di masyarakat. Hampir 80% rumah tangga yang beragama Hindu memelihara
babi 2 sampai 5 ekor, terutama masyarakat yang didaerah pedesaan. Peranan ternak babi
dalam kehidupan sosial di Bali sangat penting dan berarti bila dihubungkan dengan upacara
adat maupun keagamaan.Daging babi merupakan menu utama dalam upacara keagamaan
baik untuk konsumsi ataupun kebutuhan dalam upakara.Penelitian dilakukan di Desa Puhu,
kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar.Menggunakan 20 ekor induk yang telah bunting,
10 ekor induk diberikan probiotik Bio B (P1) dan 10 ekor lainnya dipakai sebagai kontrol
(P0).Bio B diberikan pada induk dengan umur kebuntingan 80 hari 2 cc/liter air minum
sampai anak umur lepas sapih. Hasil penelitian menunjukkan bobot lahir anak babi
peranakan Landrace rata-rata P0 : 1,76 dan P1 : 2,12 kg/ekor. Bobot sapih yang dicapai
adalah P0 : 10,03 dan berbeda nyata (P<0,05) dengan P1 : 11,56 kg/ekor. Dengan jumlah
kelahiran anak rata-rata 11 ekor dan mortalitas mencapai 20% maka anak yang mampu
dijual rata-rata 9 ekor/induk/kelahiran. Dengan harga jual anak lepas sapih mencapai Rp.
600.000 ribu/ekor maka keuntungan yang dicapai per induk mencapai P0 : Rp. 408.542,
sedangkan P1 mampu memperoleh keuntungan Rp. 1.031.000,- dengan BC ratio untuk P0
adalah 0,08 dan P1 adalah 0,2. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pemberian Bio B
mampu memberikan bobot sapih yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih besar.
Kata Kunci : Babi peranakan landrace, Bobot lahir, Bobot sapih, Probiotik Bio B,
Keuntungan.
ABSTRACT
Pigs are one of the featured livestock commodities Bali because it has an important role in
improving the welfare of society. Pig prioritized development for this other than livestock
have high economic value also has a social value in the community. Nearly 80% of
households are Hindu keep pigs from 2 to 5 animals, especially communities in rural areas.
The role of pigs in social life in Bali is very important and meaningful when associated
with traditional ceremonies and religious. Pork is the main ingredient in religious
ceremonies either for consumption or demand ceremony. The study was conducted in the
village of Puhu, sub Payangan Gianyar regency. Using 20 breeding that has been
pregnant, 10 breeding given probiotics Bio B (P1) and the other 10 individuals served as
controls (P0). Bio B is given to the parent with gestation of 80 days 2 cc / liter of drinking
water until weaning age children. The results showed birth weight crossbreed Landrace
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piglets average P0: 1.76 and P1: 2,12 kg / head. Weaning weight achieved was P0: 10.03
and was significantly different (P <0.05) with P1: 11.56 kg / head. With the number of
births of children an average 11 head and mortality reaches 20%, then the child is able to
sell an average of 9 tail / parent / birth. With a selling price of weaning the child reaches
Rp. 600,000 thousand / tail then the gains achieved by the parent reached P0: Rp. 408 542,
while P1 is able to gain Rp. 1.031 million, - with BC ratio was 0.08 for P0 and P1 is 0.2.
This shows that the provision of Bio B is able to provide a higher weaning weight and
greater profits.
Keywords: landrace breed pig, birth weights, weaning weights, Probiotics Bio B, benefit.
LATAR BELAKANG

Babi merupakan salah satu ternak yang berkembang di Bali dan merupakan salah
satu komoditas unggulan Bali karena mempunyai peranan penting dalam menyediakan
sumber protein hewani serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Babi diprioritaskan
pengembangannya karena ternak ini selain memiliki nilai ekonomi tinggi juga mempunyai
nilai sosial di masyarakat Bali (Sumantra, 2014). Hampir 80% rumah tangga yang
beragama Hindu memelihara babi 2 sampai 5 ekor, hal ini disebabkan oleh peranan ternak
babi dalam kehidupan sosial di Bali sangat berarti bila dihubungkan dengan upacara adat
maupun keagamaan(Sutji,2003 ; Budaarsa 2014)).Menurut Budaarsa (2014), ternak babi
memiliki kelebihan dibandingkan ternak yang lainnya, yaitu memiliki karkas yang tinggi
mencapai 65%, bersifat prolifik (beranak banyak), bisa mencapai 12 ekor sekali beranak
dan mampu beranak 2 kali dalam setahun.
Walaupun sumber protein sangat beragam, namun daging masih dipandang sebagai
salah satu sumber protein yang penting mengingat kandungan asam-asam amino
esensialnya sangat lengkap.Disamping itu daging mempunyai kecernaan yang cukup tinggi,
dan citarasa yang enak sehingga sangat disukai oleh konsumen. Secara nasional pemenuhan
daging masih didominasi oleh daging sapi 23% dan Ayam 56% sedangkan daging babi
hanya 13%, kambing dan domba 5% dan lainnya 3% (Apfindo/Asosiasi produksen daging
dan feedlot Indonesia, 2007). Namun beda halnya dengan di Bali, produksi daging babi
justru menempati urutan teratas dengan produksi mencapai 123.425,78 ton (62,34%), jauh
lebih tinggi bila dibandingkan dengan daging sapi 6.207,61 ton (3,14%) maupun ayam
yang mencapai 37.154,44 ton (18,77%) serta kambing hanya 1.433,68 ton (0,72%) dan
daging lainnya 0,19% (Disnakkeswan, 2015)
Namun demikian Bali sebagai salah satu sentra peternakan babi di Indonesia sampai
saat ini masih memiliki banyak kendala dalam mengusahakan ternak ini.Salah satunya
adalah harga pakan yang setiap saat selalu meningkat tanpa diimbangi oleh kenaikan harga
produk/daging.Sehingga peternak selalu dirugikan dan pengembangan usaha menjadi
terhambat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangn populasi dalam kurun waktu 5 tahun
terakhir dari 922.739 ekor (2011) menjadi 795.104 ekor (2015) terjadi penurunan 16,05%
(Disnakkeswan Prov.Bali, 2015). Untuk mengimbangi harga pakan yang selalu mengalami
peningkatan perlu dilakukan terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan pendapatan.
Salah satu terobosan teknologi tersebut adalah pemberian probiotik Bio B pada induk yang
sedang bunting, sehingga diperoleh bobot lahir dan bobot sapih anak babi yang lebih baik
dengan harga yang lebih tinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
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peningkatan bobot sapih pada anak babi yang diberikan probiotik Bio B yang akan
berdampak pada pendapatan dari hasil penjualan.
BAHAN DAN METODA
Lokasi dan waktu
Kajian dilakukan di Desa Puhu Kecamatan Payangan Gianyar selama 10 bulan
dimuali Maret sampai Desember 2015.
Alat dan Bahan
Kajian menggunakan Babi induk milik peternak anggota kelompok Titi Amerta
Santhi yang sedang bunting sebanyak 20 ekor.Dimana 10 ekor digunakan sebagai kontrol
yang diperlakukan sebagai mana perlakuan petani. Sedangkan 10 ekor yang lain diberikan
probiotik Bio B sebanyak 2 cc per 1 liter air minum. Probiotik diberikan pada saat
kebuntingan berumur 70 hari secara terus menerus sampai melahirkan.Semua induk
diberikan pakan 2 kali dalam sehari siang dan sore hari dan air minum diberikan secara ad
libitum. Pakan yang diberikan merupakan pakan campuran antara konsentrat, dedak dan
jagung dengan komposisi :
- Komposisi pakan utk induk Bunting : dedak 60% + jagung 30% + konsentrat 157 10%
- Komposisi pakan Induk menyusui : dedak 55% + jagung 30% + konsentrat 157 15%.
Analisis
Parameter yang diamati adalah bobot lahir per induk, bobot lahir per ekor, jumlah
anak lahir per induk, jenis kelamin, tingkat kematian sampai umur sapih dan bobot sapih.
Data dianalisis menggunakan sidik ragam dan apabila ada perbedaan yang signifikan
dilanjutkan dengan uji BNT (Gomez, K.A. dan A.A. Gomez. 1995)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Probiotik Terhadap Bobot Lahir Anak Babi
Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa bobot lahir per litter (seindukan) antara non
probiotik 19,09 kg dibandingkan dengan yang diberikan probiotik 22,15 kg memiliki
berbedaan bobot yang nyata (P<0,05), dengan jumlah anakan rata-rata mencapai 11,43 ekor
dan 11,72 ekor antara non probiotik dengan probiotik, Untuk bobot lahir per ekor adalah
1,67 kg/ekor untuk non probiotik lebih rendah 13,17% bila dibandingkan dengan anak yang
dilahirkan oleh induk yang memperoleh probiotik Bio B, yang rata-rata mencapai bobot
lahir 1,89 kg/ekor, namun tidak berbeda nyata secara statistik (P>0,05), Hasil kajian Budi
Haryanto menunjukkan pemberian probiotik pada pakan konsentrat domba sampai dengan
0,5% tidak menyebabkan terjadinya peningkatan bobot harian secara signifikan bila
dibandingkan dengan kontrol, namun mampu menurunkan kandungan lemak pada karkas,
Eva Diana Manik, et al, (2013),menyatakan bahwa anakan babi Landrace yang dilahirkan
rata-rata memiliki bobot 1,67 kg/ekor dan antara induk satu dengan yang lainnya memiliki
keragaman individu, Sedangkan Sihombing (1997) menyatakan bahwa Bobot lahir anak
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babi Landrace berkisar antara 1,09 – 1,77 kg/ekor, Selain bobot lahir yang lebih berat anak
yang dilahirkan dari induk yang memperoleh Bio B juga terlihat lebih agresif, lincah dan
lebih sehat serta kulit lebih mengkilap,
Tabel 1, Penampilan anak babi yang induknya diberikan Probiotik Bio B
Parameter
Non Probiotik
Probiotik Bio B
Bobot Lahir Per Litter (kg)
19,09a
22,15b
Bobot Lahir Per ekor (kg)
1,67a
1,89a
a
Liter Size Total Lahir (ekor)
11,43
11,72a
Liter Size Hidup Lahir
8,77a
9,76b
(ekor)
Liter size Lahir Mati (ekor)
2,26a
1,96a
Sumber : Data primer diolah
Pemberian probiotik Bio B nampaknya mampu meningkatkan efisiensi pakan
sehingga nutrisi yang dikonsumsi lebih banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan
performance induk yang bunting sekaligus memberikan asupan nutrisi yang lebih banyak
ke anak yang dikandung,

Dari rata-rata jumlah kelahiran anak per induk (litter size total lahir) yang mencapai
11,43 ekor bagi induk tanpa probiotik sedangkan 11,72 ekor untuk anak yang dilahirkan
oleh induk yang memperoleh probiotik Bio B, Jumlah ini masih dalam kisaran normal,
hasil penelitian Pollung H, Siagian et al (2014) memperoleh jumlah kelahiran anak per
induk kisaran 9,00 – 12,33 ekor, Liter size hidup lahir anak bagi induk tanpa probiotik
adalah 8,77 ekor /induk dan 9,76 ekor/induk bagi induk dengan probiotik Bio B, Hal ini
menunjukkan bahwa pemberian probiotik Bio B pada induk yang sedang bunting
memberikan harapan hidup lebih banyak bagi anak yang dilahirkan dari induk yang
memperoleh asupan probiotik Bio B dan berbeda nyata (P<0,05) bila dibandingkan liter
size hidup lahir bagi anak yang dilahirkan dari induk tanpa probiotik Bio B,Jumlah anak
sekelahiran 8,77 ekor dan 9,76 ekor per induk tergolong normal karena anak-anak yang
dilahirkan merupakan anakan ke 2 dan ke 3 bagi induk Landrace yang diberikan perlakuan
Bio B maupun sebagai kontrol, Probiotik Bio B tidak diberikan pada induk pemula atau
yang akan melahirkan untuk pertama kali, karena ada kemungkinan terjadinya distokia
(kesulitan melahirkan), Menurut hasil yang diperoleh Eva Diana Manik, et al, (2013), ratarata jumlah anak sekelahiran babi Landrace Australia secara berurutan yaitu 7,3 ekor, 7
ekor, 6,1 ekor dan 7,9 ekor, Lebih lanjut dijelaskan bahwa jumlah anak sekelahiran selama
penelitian tergolong rendah karena semua induk babi dalam keadaan muda (induk baru),
Diasumsikan bahwa sebagian besar induk pada saat pengambilan data dilakukan adalah
induk yang baru pertama kali melahirkan, Hal ini sesuai dengan pernyataan Babot et al
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(1994) yang menyatakan bahwa jumlah anak babi per kelahiran pada kelahiran pertama
bervariasi antara 6,71-9,45 ekor bagi bangsa murni dan angka ini akan naik sampai induk
berumur 3 tahun atau kelahiran ke 5 yang bervariasi antara 8,32 – 12,43 ekor/induk, Hal ini
sesuai dengan hasil yang diperoleh pada tabel 1, yang menunjukkan anak sekelahiran pada
kajian ini 8 – 14 ekor dengan rata-rata 11,43 dan 11,72 anak/ekor induk, hal ini juga
disebabkan karena induk babi yang dipakai dalam kajian ini merupakan induk yang sudah
pernah melahirkan minimal 1 kali, Data ini juga didukung oleh hasil penelitian Mien
Theodora Rossesthellinda Lapian (2014),yang memperoleh rataaan litter size total lahir
anak babi 10,76 ± 2,83 ekor dengan rataan litter size hidup lahir 9,69 ± 2,39 ekor dan litter
size lahir mati 1,07 ± 1,33 ekor,
Pengaruh Probiotik Terhadap Bobot Sapih Anak Babi
Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata bobot induk yang dipakai berkisar
170 – 225 kg dengan rataan 189,45 kg/ekor pada Non Probiotik dan 201,21 kg/ekor pada
induk yang diberikan Probiotik Bio B, dengan kondisi induk-induk yang sudah pernah
melahirkan anak minimal 1 kali,
Dengan pemberian probiotik Bio B mulai dari induk bunting 70 hari yang diberikan
secara rutin setiap hari mampu mempengaruhi bobot lahir, dimana pada induk yang
diberikan probiotik Bio B melahirkan anak yang lebih berat bobotnya dibandingkan dengan
tanpa Bio B walupun tidak berbeda nyata (P>0,05), namun dari segi performance terlihat
lebih lincah, gesit, sehat dan kulit terlihat lebih cerah, Dengan pemberian probiotik Bio B
secara terus menerus pada induk dan anak yang dilahirkan menyebabkan anak tumbuh lebih
sehat dengan bobot sapih 12,32 kg/ekor berbeda nyata (P<0,05) dengan anak dari induk
tanpa Bio B, 11,43 kg/ekor dengan waktu pemeliharaan sekitar 35 – 40 hari. Hal ini
disebabkan karena probiotik sebagai mikroba hidup atau sporanya yang dapat hidup atau
berkembang dalam usus dan dapat menguntungkan inangnya baik secara langsung maupun
tidak langsung dari hasil metabolitnya, Substrat dapat mengubah mikroekologi usus
sedemikian rupa sehingga mikroba yang menguntungkan dapat berkembang dengan
baik(Haryanto, 2000 ; Kompyang, 2009).
Tabel 2, Bobot Induk dan bobot sapih babi Landrace di Puhu, Payangan Gianyar,
Parameter
Non Probiotik
Probiotik Bio B
Bobot Induk (kg)
189,45a
201,21a
a
Bobot Lahir Per ekor (kg)
1,67
1,89a
Bobot Sapih (kg)
11,43a
12,32b
Sumber : Data primer diolah
Sedangkan Mien Theodora Rossesthellinda Lapian (2014), memperoleh bobot sapih
rata-rata 11,13 ± 1,07 kg/ekor, hal ini disebabkan karena bobot lahir yang lebih rendah dan
induk masih muda, Bobot yang lebih berat dengan kondisi yang lincah dan sehat serta kulit
lebih cerah akan mempengaruhi pembeli dan sekaligus harga jual,
Analisis Usaha Babi Pembibitan
Kandang yang digunakan untuk pemeliharaan induk adalah kandang beton semi
permanen, dengan biaya Rp 2,000,000 umur kandang 10 tahun, Biaya pembelian induk
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dengan umur induk 1,5 tahun (berat >100 Kg) Rp 3,000,000 lama dijadikan induk 5 tahun,
Jumlah pakaan yang diberian pada induk sebanyak 3 Kg/ekor/hari, Sedangkan jenis dan
komposisi pakan yang diberikan dibedakan antara induk bunting dan induk menyusui,
Pada induk bunting jenis dan komposisi pakan ( dedak 60%+dedak empok jagung 30% +
konsentrat 157 10%); komposisi pakan induk menyusui (dedak 55% + dedak empok jagung
30% + konsentrat 157 15%), Berdasarkan jenis dan biaya input tersebut hasil analisis
usahatani pada babi induk yang diperoleh, masing-masing komposisi biaya selama proses
produksi per satu kali melahirkan (lama bunting 115 hari dan waktu sapih 35 hari sehingga
waktu yang dibutuhkan ±150 hari) biaya pakan sebanyak 84,57%, Biaya obat-obatan
5,57%, biaya induk 4,96%, biaya Tenaga kerja 1,98%, Kandang 1,65%, biayaa vaksinasi
1,09% dan biaya untuk listrik dan air hanya 0,30%, Hasil ini sama dengan hasil yang
didapatkan oleh Sihombing (2010) ;Parwati, et al (2014) biaya produksi terbesar dalam
usaha ternak babi ialah biaya pakan mencapai 65-80 persen dari total biaya produksi,
Keterbatasan modal yang dimiliki peternak mengakibatkan mereka membatasi jumlah
ternak yang dipelihara dan penggunaan faktor input sehingga akan berdampak pada tingkat
keuntungan yang relatif kecil.
Pakan ternak babi merupakan biaya terbesar yang dikeluarkan dari total input, ratarata petani mengeluarkan biaya input sebesar Rp 5,043,958bila menambahkan Bio B ke
dalam air minum, dan Rp 4,991,458bila tanpa Bio B, Penerimaan (Output) adalah hasil
yang diterima petani dari penjualan ternak, dalam hal ini anak yang dihasilkan oleh induk,
rata-rata jumlah anak yang dihasilkan seekor induk babi di Kecamatan Payangan 11 ekor
anak, dengan mortalitas sebanyak 20%, sehingga jumlah babi yang dapat disapih ( umur
sapih 35 hari) sebanyak 9 ekor anak, Harga anak babi lepas sapih untuk bakalan antara
induk yang diberikan Bio B dengan tanpa Bio B lebih mahal Rp 75,000 hal ini disebabkan
induk yang diberikan Bio B kedalam air minum berat sapihnya lebih besar (12,32 Kg/ekor)
bila dibandingkan tanpa Bio B (11,43 kg/ekor), Berdasarkan berat sapih tersebut maka
output yang diterima petani bila memberikan Bio B sebesar Rp 6,075,000 dengan
keuntungan Rp 1,031,042, sedangkan tanpa Bio B, sebesar Rp 5,400,000 dengan
keuntungan sebesar Rp 408,542, Dari hasil ini menunjukkan bahwa dengan pemberian Bio
B pada induk Bunting sampai dengan umur anak lepas sapih mampu memberikan
keuntungan yang lebih besar dan meningkatkan pendapatan bagi petani pemelihara.
Pemeliharaan induk dengan memberikan Bio B kedalam air minum lebih layak untuk
dilanjutkan karena memberikan RC > 1, Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Soeharsono et al,, (2010) bahwa pemberian probiotik pada babi juga dapat
meningkatkan berat badan serta meningkatkan efisiensi penggunaan ransum secara
signifikan,
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Tabel 3. Analisa Usahatani pembibitan babi 1 ekor induk/kali produksi (150 hari)
No Parameter
Perlakuan
Non Probiotik
Probiotik Bio B
A
INPUT
1,
Penyusutan kandang (biaya Rp
83,333,33
83,333,33
2000000/ekor,Umur Kandang 10 tahun)
2,
Penyusutan induk (5 bulan)
250,000
250,000
3,
Pakan
a, Bunting (115 hari)
- Dedak padi = @ Rp,2500/kg
517,500
517,500
- jagung = @ Rp, 3000/kg
3,105,000
3,105,000
- Konsentrat 157 = @ Rp, 7000
241,500
241,500
- Bio B@ Rp, 35000
40,250
b, Induk menyusui (35 hari)
- Dedak padi = @ Rp,2500/kg
144,375
144,375
- jagung = @ Rp, 4000/kg
94,500
94,500
- Konsentrat 157 = @ Rp, 7000
110,250
110,250
- Bio B@ Rp, 35000
12,250
4,
Vaksin
- induk = 1 kali/ekor induk@ Rp, 5000
5,000
5,000
- anak = 1 kali/jumlah anak @ Rp, 5000
50,000
50,000
5,
Vitamin + obat-obatan
- induk = 1 kali/ekor induk @ Rp, 25000
25,000
25,000
- anak = 1 kali/jumlah anak @ Rp, 25000
250,000
250,000
6,
Listrik + air
15,000
15,000
7,
Tenaga kerja (20 menit/orang/hari) @ Rp,
100,000
100,000
80,000
JUMLAH INPUT
4,991,458
5,043,958
B
OUTPUT
1,
Jumlah anak sapih (ekor)
9
9
2,
Harga jual/ekor
600,000
675,000
TOTAL OUTPUT
5,400,000
6,075,000
C
KEUNTUNGAN
408,542
1,031,042
D
B/C Ratio
0,08
0,20
E
R/C Ratio
1,08
1,20
Keterangan :
- Biaya kandang utk seekor induk = Rp 2.000.000, Umur kandang 10 tahun,
penyusutan/tahun Rp 200.000, penyusuan/bulan Rp 16,667,67
- Harga induk (berat >100 Kg) Rp 3.000.000 lama dipakae sebagai induk 5 tahun,
penyusutan/tahun Rp 600.000, penyusutan/bulan Rp 50.000
- Jumlah anak per kelahiran 11 ekor dengan tingkat kematian 20%
- Jumlah anak hidup sampai lepas sapih 9 ekor
- Berat anak yg disapih yg diberi Bio B 12,32 Kg/ekor, tanpa 11,43Kg/ekor
- Non Probiotik = Kelompok babi yang tidak diberikan Bio B
- Probiotik Bio B = Kelompok babi yang diberikan Bio B
- Jumlah Pemberian pakan 3 Kg/ekor/hari
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- Komposisi pakan utk induk Bunting : dedak 60% + jagung 30% + konsentrat 157 10%
- Komposisi pakan Induk menyusui : dedak 55% + jagung 30% + konsentrat 157 15%.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Babi merupakan ternak yang banyak dipelihara di Bali dan ternak yang banyak
dimanfaatkan baik untuk konsumsi maupun kebutuhan upacara agama, Pemberian
Probiotik Bio B pada induk yang sedang bunting mampu meningkatkan bobot lahir
13,17%, dibandingkan tanpa probiotik dan bobot sapih pada anak babi 7,79%, Hasil
analisis usahatani menunjukkan pemberian probiotk Bio B mampu meningkatkan
keuntungan sampai Rp, 1,031,042, dan R/C Ratio mencapai 1,20 sehingga layak untuk di
rekomendasikan,
Saran
Untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan probiotik Bio B perlu dilakukan
pemberian Bio B pada babi fase pembesaran dan fase penggemukan
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ABSTRAK
Peningkatan kadar MDA dikaitkan dengan stres oksidatif. Stres oksidatif merupakan
suatu kondisi ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas atau Reactive oxygen
species (ROS) dengan antioksidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar radikal
bebas meningkat setelah melakukan aktivitas fisik berlebih atau olahraga, seperti
aktifitas renang. Antioksidan merupakan suatu senyawa untuk mencegah terjadinya
proses oksidasi dan merupakan senyawa peredam radikal bebas. Salah satu jenis
makanan yang mengandung antioksidan adalah keripik simulasi yang diolah
menggunakan tepung bekatul substitusi dengan tepung labu kuning. Tujuan penelitian
ini adalah mengukur kemampuan kapasitas antioksidan yang terdapat pada keripik
simulasi substitusi tepung bekatul dengan tepung labu kuning dalam menekan
terbentuknya radikal bebas yang diukur secara in vivo. Hasil penelitian menunjukkan
keripik simulasi memiliki kemampuan menekan radikal bebas yang terbentuk akibat
aktivitas fisik renang dengan mengukur kadar MDA dan inflamasi pada tikus.
Kesimpulan penelitian ini adalah perlakuan pada tikus dengan memberikan 1,5 g/200g
bb ekstrak keripik simulasi dapat menurunkan kadar MDA sebesar 55,94% dan kadar
CRP sebesar 88,10%.
Kata kunci : Antioksidan, bekatul, keripik simulasi, labu kuning, dan stres oksidatif

ABSTRACT
Increased levels of MDA is associated with oxidative stress. Oxidative stress is a
condition of an imbalance between the production of free radicals or reactive oxygen
species ( ROS ) and antioxidants. The results showed that levels of free radicals
increases after excessive physical activity or exercise, such as swimming activities.
Antioxidants are a compound to prevent oxidation and free radical absorbers are
compounds. One type of antioxidant-rich foods are processed using the simulated chips
bran flour flour substitution with pumpkin. The purpose of this study is to measure the
capacity of antioxidants found in simulation chips substitution bran flour with flour
pumpkin in suppressing the formation of free radicals measured in vivo. he results
showed simulated chips have the ability to hold free radicals formed as a result of
physical activity pool by measuring levels of MDA and inflammation in mice. It is
concluded that the treatment in mice by giving 1.5 g / 200g bb extract simulation chips
can reduce MDA levels of 55.94% and 88.10% for CRP levels.
Keywords: Antioxidants, rice bran, simulated chips, pumpkin, and oxidative stress
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LATAR BELAKANG
Malonaldehid (MDA) merupakan salah satu produk akhir dari peroksidasi lipid
yang terbentuk setelah senyawa radikal menyerang membran lipid yang mengandung
asam lemak tak jenuh ganda (PUFA) (Zakaria, 1996). Peningkatan kadar MDA
dikaitkan dengan stres oksidatif. Stres oksidatif merupakan suatu kondisi
ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas atau Reactive oxygen species (ROS)
dengan antioksidan, di mana kadar radikal bebas lebih tinggi dibandingkan antioksidan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar radikal bebas meningkat setelah melakukan
aktivitas fisik berlebih atau olahraga yang ditandai dengan terjadinya peningkatan lipid
hidroperoksidase (Kurkcu et al., 2010).
Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa aktifitas fisik berat berupa
swimming stres dapat menyebabkan stres oksidatif (Hairrudin 2005). Stres oksidatif
diyakini sebagai salah satu faktor penting terhadap timbulnya berbagai macam penyakit
degeneratif seperti kardiovaskular, kanker, gangguan sistem syaraf, dan penuaan dini.
Kondisi stres ini dapat diukur dengan menganalisis kadar MDA dan inflamasi (Halliwel
et al., 1992).
Antioksidan merupakan suatu senyawa untuk mencegah terjadinya proses
oksidasi, serta merupakan senyawa peredam radikal bebas sehingga menjadi senyawa
yang stabil. Cara kerja
antioksidan yaitu dengan membentuk radikal bebas tidak reaktif yang relatif
stabil, melengkapi kekurangan elektron pada radikal bebas, serta menghambat
terjadinya reaksi rantai dari pembentukan radikal bebas (Utami et al., 2009).
Sesungguhnya antioksidan dapat dihasilkan secara alami oleh tubuh, namun dalam
jumlah terbatas tergantung dari kemampuan tubuh untuk memproduksi antioksidan
secara alami. Kekurangan antioksidan ini dapat dipenuhi dari makanan sehari-hari
(Suryohudoyo 2005). Salah satu jenis makanan yang mengandung antioksidan adalah
keripik simulasi yang diolah menggunakan tepung bekatul substitusi dengan tepung
labu kuning.
Limbah penggilingan padi menghasilkan bekatul yang dapat diolah menjadi
tepung dan dimanfaatkan pada produk makanan. Komposisi bekatul teridiri dari serat
pangan, mineral kalsium sebesar 500-700 mg/100g dan magnesium sebesar 600-700
mg/100g, mengandung vitamin B komplek, vitamin E, asam lemak esensial, asam
amino, dan antioksidan (Astawan, 2009; Damayanthi et al., 2010; dan Pasha et al.,
2002). Labu kuning termasuk jenis sayuran yang banyak mengandung karotenoid,
pektin, garam mineral, vitamin dan zat bioaktif lainnya, seperti senyawa fenolik
(Cerniauskiene et al., 2014).
Substitusi tepung bekatul dengan tepung labu kuning digunakan pada produk
keripik simulasi. Keripik simulasi termasuk dalam jenis camilan atau makanan ringan.
Masyarakat kita sangat suka mengkonsumsi makanan ringan, namun jumlah dan jenis
makanan ringan yang sehat sanagat terbatas. Penggunaan tepung bekatul dan tepung
labu kuning yang berasal dari bahan lokal dapat menghasilkan produk camilan yang
memiliki kandungan gizi yang bermanfaat untuk tubuh dan dapat berfungsi sebagai
antioksidan.
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Tujuan penelitian ini adalah mengukur kemampuan kapasitas antioksidan yang
terdapat pada keripik simulasi substitusi tepung bekatul dengan tepung labu kuning
dalam menekan terbentuknya radikal bebas yang diukur secara in vivo.
BAHAN DAN METODA
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah bekatul padi dari varietas
cigeulis, buah labu kuning spesies Cucurbita moschata. Bahan tambahan yang
digunakan terdiri dari tepung terigu, tepung kacang hijau, bawang merah, bawang putih,
garam, gula halus, baking powder, dan margarine. Hewan coba tikus Wistar jantan
digunakan untuk mengetahui pengaruh antioksidan pada keripik simulasi dalam
menekan radikal babas.
Peralatan yang digunakan dalam pengolahan keripik simulasi adalah oven
microwave merk Kris dengan spesifikasi : 230V-50Hz, 1400W menggunakan frekwensi
2450 MHz, penggorengan vacum frying, alat penepung, ayakan 60 mesh, rooler, dan
alat pencetak keripik.
Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2014 sampai bulan Pebruari 2015.
Proses pengolahan keripik simulasi dan pemeliharaan hewan coba di lakukan di Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali, sedangkan analisis kandungan
malondialdehida (MDA) dan Inflamasi pada hewan coba dilakukan di Laboratorium
Mantra Medika Denpasar.
Pengolahan tepung bekatul mengguakan metode Damayanthi dan Listyorini
(2006), pengolahan tepung labu kuning menggunakan metode Hariyadi (1993), dan
pengolahan keripik simulasi menggunakan metode Damayanthi dan Listyorini (2006)
yang dimodifikasi. Pengeringan bekatul menggunakan oven microwave pada power
200 watt selama 15 menit, sedangkan buah labu kuning dikeringkan menggunakan oven
microwave pada power 300 watt selama 4 jam. Formula keripik simulasi menggunakan
substitusi 15% tepung bekatul dengan 30% tepung labu kuning.
Perlakuan stres pada tikus dilakukan dengan puasa tanpa makan tapi air minum
tetap diberikan dan berenang selama 5 menit/hari. Perlakuan stres dilakukan selama 3
hari. Perlakuan pemberian keripik simulasi pada tikus dalam bentuk bubuk dan ekstrak,
diberikan pada pagi hari pk. 10.00 Wita dan sore hari pk. 16.00 Wita, dilakukan dengan
cara oral menggunakan sonde. Perlakuan keripik simulasi dilakukan selama 35 hari,
dimulai pada hari ke-4 setelah perlakuan stres oksidatif.
Analisis kandungan MDA menggunakan ELISA KIT dan inflamasi dianalisis
dengan mengukur kadar C-reactive protein (CRP) menggunakan KIT hs-CRP.
Penelitian ini menggunakan rancangan RAL (Rancangan Acak kelompok) dengan 4 kali
ulangan.
Proses pengolahan keripik simulasi dilakukan dengan mencampur semua bahan
menjadi satu adonan yang dapat dibentuk. Selanjutnya dibuat lembaran-lembaran tipis
dan dibentuk bulat. Pengeringan keripik simulasi menggunakan oven microwave power
300 watt selama100 menit dan digoreng menggunakan vacum frying pada suhu vacum
80-85oC selama 25 menit.
Perlakuan pengaruh antioksidan pada keripik simulasi terhadap radikal bebas
terdiri 8 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 ekor tikus. Mempertimbangkan
terjadinya eksklusi, tiap kelompok ditambah 2 ekor tikus, sehingga jumlah sampel
menjadi 48 ekor. Pengelompokan tikus percobaan terdiri dari kelompok A (kontrol
negatif) : diberi ransum standar tanpa perlakuan stres oksidatif dan tidak diberi keripik
simulasi; kelompok B (kontrol positif) : diberi ransum standar dengan perlakuan stres
oksidatif dan tidak diberi keripik simulasi; kelompok C (kelompok perlakuan) : diberi
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ransum standar dengan perlakuan stres oksidatif dan diberikan 0,5 g/200 g bb bubuk
keripik simulasi; kelompok D : (kelompok perlakuan) : diberi ransum standar dengan
perlakuan stres oksidatif dan diberikan 1 g/200 g bb bubuk keripik simulasi: kelompok
E (kelompok perlakuan) : diberi ransum standar dengan perlakuan stres oksidatif dan
diberikan 1,5 g/200 g bb bubuk keripik simulasi; kelompok F (kelompok perlakuan) :
diberi ransum standar dengan perlakuan stres oksidatif dan diberikan 0,5 g/200 g bb
ekstrak keripik simulasi; kelompok G (kelompok perlakuan) : diberi ransum standar
dengan perlakuan stres oksidatif dan diberikan 1 g/200 g bb ekstrak keripik simulasi;
dan kelompok H (kelompok perlakuan) : diberi ransum standar dengan perlakuan stres
oksidatif dan diberikan ,5 g/200 g bb ekstrak keripik simulasi.
Jumlah bubuk keripik simulasi yang diberikan pada kelompok perlakuan
berdasarkan jumlah konsumsi snack per hari pada manusia yang dikonversikan dengan
berat badan tikus. Kebutuhan snack dihitung berdasarkan kebutuhan kalori untuk lakilaki dengan berat badan 60 kg memerlukan 2070 kkal/hari, sehingga kebutuhan snack
pagi dan sore masing-masing sebesar 207 kkal. Setelah dikonversi dari berat badan 70
kg ke berat badan tikus maka jumlah snack yang diberikan pada pagi dan sore masingmasing sebesar 0,92 g/200 g bb.
Data hasil pengamatan dianalisis dengan analisis ragam (ANOVA)
menggunakan SPSS 16.0. Hasil analisis ragam yang berbeda nyata (p<0,05) dilanjutkan
dengan uji lanjut Duncan multiple range test (DMRT).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan stres selama 3 hari dapat
menurunkan berat badan tikus sebesar 9,58-18,90%, sedangkan pada tikus yang tidak
mendapat perlakuan stres (kontrol negatif) terjadi peningkatan berat badan sebesar
0,66% (Gambar 1). Hasil penelitian yang sama diperoleh pada penelitian Wresdiyati
dan Makita (1995) dan Presetyawati (2003), bahwa aktivitas fisik renang dan puasa
dapat menurunkan berat badan tikus sehingga dapat menyebabkan stres fisik. Hal ini
disebabkan karena pada kondisi puasa suplai energi dari luar tubuh berkurang, sehingga
tubuh menggunakan cadangan makanan yang terdapat didalam jaringan. Cadangan
makanan yang pertama digunakan adalah karbohidrat, kemudian lemak, dan protein.
Perlakuan bubuk dan ekstrak keripik simulasi selama 5 minggu menyebabkan
peningkatkan berat badan tikus antara 10,16-16,30% (Gambar 2). Hal ini disebabkan
karena terdapat suplai energi dari luar tubuh yang digunakan untuk proses pertumbuhan
dan pemeliharaan jaringan. Jumlah makanan yang dikonsumsi tikus bervariasi pada
setiap perlakuan setiap minggu (Gambar 3). Perubahan konsumsi pakan disebabkan
karena pakan yang diberikan secara ad libitum. Pemberian pakan secara ad libitum
menyebabkan tikus mengkonsumsi pakan sesuai kebutuhan energi yang diperlukan dan
tingkat kesukaan masing-masing tikus, dimana tikus akan berhenti makan apabila
kebutuhan energinya sudah terpenuhi.
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Gambar 1. Rata-rata berat badan hewan coba selama perlakuan stres
Keterangan :
- A = kontrol negatif; B = kontrol positif; C = bubuk keripik 0,5 g/200g; D =
bubuk keripik 1 g/200g; E = bubuk keripik 1,5 g/200g; F = ekstrak keripik 0,5
g/200g; G = ekstrak keripik 1 g/200g; dan H = ekstrak keripik 1,5 g/200g
- H0 = kontrol/tanpa stres; H1 = satu hari setelah stres; H2 = dua hari setelah stres;
dan H3 = tiga hari setelah stres

Gambar 2. Rata-rata berat badan tikus selama perlakuan
Keterangan :
- A = kontrol negatif; B = kontrol positif; C = bubuk keripik 0,5 g/200g; D = bubuk
keripik 1 g/200g; E = bubuk keripik 1,5 g/200g; F = ekstrak keripik 0,5 g/200g; G
= ekstrak keripik 1 g/200g; dan H = ekstrak keripik 1,5 g/200g
- M1 = perlakuan minggu ke-1; M2 = perlakuan minggu ke-2; M3 = perlakuan
minggu ke-3;
M4 = perlakuan; M5 = perlakuan minggu ke-5
Hasil uji t-test kadar MDA tikus sebelum dan sesudah stres menunjukkan hasil
signifikan (p<0,05), disajikan pada Gambar 4. Peningkatan kadar MDA tikus setelah
perlakuan stres antara 8,06-34,36%. Kadar MDA tertinggi sebesar 2,51 nmol/ml dan
terendah sebesar 1,75 nmol/ml. Hal ini karena terjadi pemasukan oksigen (O2) berlebih
kedalam tubuh akibat aktifitas fisik berlebih tanpa suplai makanan. Kelebihan O2 dapat
memicu pembentukan radikal bebas sehingga menyebabkan tingginya kadar
peroksidase lipid dengan MDA sebagai produk akhir.
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Gambar 3 Rata-rata konsumsi pakan tikus selama perlakuan
Keterangan :
- A = kontrol negatif; B = kontrol positif; C = bubuk keripik 0,5 g/200g; D =
bubuk keripik 1 g/200g; E = bubuk keripik 1,5 g/200g; F = ekstrak keripik
0,5 g/200g; G = ekstrak keripik 1 g/200g; dan H = ekstrak keripik 1,5 g/200g
- M1 = perlakuan minggu ke-1; M2 = perlakuan minggu ke-2; M3 = perlakuan
minggu ke-3;
M4 = perlakuan; M5 = perlakuan minggu ke-5

Gambar 4. Rata-rata kadar MDA tikus sebelum dan sesudah stres
Keterangan :
- A = kontrol negatif; B = kontrol positif; C = bubuk keripik 0,5 g/200g; D =
bubuk keripik 1 g/200g; E = bubuk keripik ,.5 g/200g; F = ekstrak keripik 0,5
g/200g; G = ekstrak keripik 1 g/200g; dan H = ekstrak keripik 1,5 g/200g
Kadar MDA perlakuan kontrol negatif (kelompok A) lebih rendah dibandingkan
dengan kontrol positif (kelompok B) dan kelompok perlakuan, hal ini karena kelompok
kontrol negatif tidak mengalami perlakuan stres sehingga tidak ada pemicu produksi
radikal bebas berlebih didalam tubuh (Tabel 1). Perlakuan keripik simulasi dalam
bentuk ekstrak lebih efektif dibandingkan dalam bentuk bubuk, hal ini karena
kandungan antioksidan dalam bentuk ekstrak lebih kuat dibandingkan dalam bentuk
bubuk.
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Tabel 1. Rata-rata kadar MDA tikus selama perlakuan bubuk dan ekstrak keripik
simulasi
Perlakuan
Kadar MDA (nmol/ml)
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
A
1,66 ± 0,00a
1,67 ± 0,04a
1,65 ± 0,13a 1,78 ± 0,06b 1,78 ± 0,05c
B
2,45 ± 0,03b
2,43 ± 0,03b
2,47 ± 0,01b 2,45 ± 0,03c 2,47 ± 0,03d
C
2,44 ± 0,02b
2,43 ± 0,03b
2,43 ± 0,07b
1,82± 0,02b
1,81 ± 0,06c
D
2,43 ± 0,07b
2,43 ± 0,10b
2,43 ± 0,11b 1,63 ± 0,15ab
1,55 ±
0,02bc
E
2,44 ± 0,04b
2,42 ± 0,10b
2,42 ± 0,14b 1,53 ± 0,08ab 1,39 ± 0,15b
F
2,43 ± 0,13b
2,44 ± 0,14b
2,43 ± 0,16b 1,49 ± 0,12ab 1,33 ± 0,01b
G
2,40 ± 0,09b
2,44 ± 0,07b
2,43 ± 0,17b 1,50 ± 0,03ab 1,29± 0,01b
H
2,36 ± 0,11b
2,43 ± 0,18b
2,42 ± 0,17b 1,26 ± 0,10a 1,15 ± 0,03a
kk (%)
5,46
7,71
9,76
6,87
5,23
Keterangan :
- Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada setiap kolom, menunjukkan tidak
berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5%
- Perlakuan A = kontrol negatif; B = kontrol positif; C = bubuk keripik 0,5 g/200g; D
= bubuk keripik 1 g/200g; E = bubuk keripik 1,5 g/200g; F = ekstrak keripik 0,5
g/200g; G = ekstrak keripik 1 g/200g; dan H = ekstrak keripik 1,5 g/200g
Inflamasi dapat diketahui dengan mengukur kadar CRP tikus. CRP merupakan
salah satu dari beberapa protein yang sering disebut sebagai protein fase akut dan
digunakan untuk memantau perubahan-perubahan dalam fase inflamasi. Hasil uji t-test
perlakuan sebelum dan sesudah stres berbeda nyata (p<0,05) terhadap kadar CRP tikus,
dengan peningkatan antara 186,33-281,79% (Gambar 5). Menururt Senewe et al.,
(2013) hal ini diduga karena terjadi trauma fisik berupa aktivitas renang.
Hasil analisis ragam perlakuan bubuk dan ekstrak keripik simulasi berbeda
nyata (p<0,05) terhadap kadar CRP tikus (Tabel 2). Rata-rata penurunan kadar CRP
pada kelompok perlakuan antara 69,39-88,10%, dimana kadar CRP pada kelompok H
mengalami penurunan paling tinggi, sebesar 88,10%. Penurunan kadar CRP pada
kelompok kontrol positif (B) sebesar 1,82% dan pada kelompok kontrol negatif (A)
sebesar 0,01%.

Gambar 5. Rata-rata kadar CRP tikus sebelum dan sesudah stres
Keterangan :
- A = kontrol negatif; B = kontrol positif; C = bubuk keripik 0,5 g/200g; D =
bubuk keripik 1 g/200g; E = bubuk keripik 1,5 g/200g; F = ekstrak keripik 0,5
g/200g; G = ekstrak keripik 1 g/200g; dan H = ekstrak keripik 1,5 g/200g
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Tabel 2. Rata-rata kadar CRP tikus selama perlakuan bubuk dan ekstrak keripik
simulasi
Perlakuan
Kadar CRP (ng/L)
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
A
400,80 ±
400,80 ±
400,77 ±
412,06 ± 1,99a
400,77 ±
1,09a
1,09a
1,82a
1,82e
B
820,41 ±
805,92 ±
811,19 ±
820,59 ± 0,99d
805,48 ±
0,82b
1,28b
1,02b
1,60d
C
848,30 ±
831,10 ±
828,40 ±
772,83 ±
259,69 ±
0,49b
0,39b
0,12b
1,07bc
1,51cd
D
845,54 ±
834,31 ±
824,35 ±
746,71 ±
254,99 ±
0,30b
0,17b
0,19b
1,00bcd
1,62cd
E
850,88 ±
833,79 ±
825,57 ±
747,91 ±
205,26 ±
0,55b
0,40b
0,23b
1,01bcd
2,69bc
F
836,25 ±
821,28 ±
821,35 ±
694,58 ±
155,91 ±
0,31b
0,05b
0,19b
0,89bc
1,62b
G
843,29 ±
822,29 ±
821,72 ±
694,23 ±
156,55 ±
0,17b
0,57b
0,30b
0,97bc
0,27b
H
835,18 ±
823,53 ±
821,49 ±
669,12 ± 1,07b
99,36 ±
0,29b
0,32b
0,16b
0,75a
kk (%)
2,09
2,43
2,75
4,46
11,09
Keterangan :
- Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada setiap kolom, menunjukkan tidak
berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5%
- Perlakuan A = kontrol negatif; B = kontrol positif; C = bubuk keripik 0.5 g/200g; D
= bubuk keripik 1 g/200g; E = bubuk keripik 1.5 g/200g; F = ekstrak keripik 0.5
g/200g; G = ekstrak keripik 1 g/200g; dan H = ekstrak keripik 1.5 g/200g
Penurunan kadar CRP pada kelompok perlakuan kontrol positif sangat kecil
(1,82%), hal ini sangat masuk akal karena kelompok ini tidak mendapat perlakuan
pemberian keripik simulasi. Hasil penelitian yang sama dikemukakan oleh Senewe et
al., (2013), bahwa pemberian 5% ekstrak etanol daging buah labu kuning memberikan
efek antiinflamasi dalam menurunkan volume edema kaki tikus yang disebabkan oleh
putih telur.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kandungan antioksidan pada keripik
simulasi dapat menekan terbentuknya radikal bebas secara in vivo. Perlakuan pada tikus
dengan memberikan 1,5 g/200g bb ekstrak keripik simulasi dapat menurunkan kadar
MDA sebesar 55,94% dan kadar CRP sebesar 88,10%.
Saran formulasi keripik simulasi adalah substitusi 15% tepung bekatul dengan
30% tepung labu kuning, termasuk salah satu jenis camilan yang memiliki kandungan
antioksidan dan dapat dimasukkan dalam jenis camilan sehat yang dapat dikonsumsi
semua golongan umur.
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ABSTRAK
Petani di lahan kering tidak mempunyai modal dan teknologi yang memadai untuk
dapat beradaptasi terhadap dampak negatif dari perubahan iklim. Curah hujan yang
tidak menentu (erratic) telah sering mengakibatkan gagal panen bagi petani jagung di
lahan kering. Penyebab utamanya adalah hujan yang tiba-tiba menghilang (dry-spell)
atau curah hujan yang berlebih. Informasi tentang data iklim terkini, khususnya
mengenai pola curah hujan menjadi sangat penting bagi petani. Selain itu, pemilihan
varietas tanaman jagung yang tepat juga sangat menentukan tingkat keberhasilan petani.
Strategi lain yang dapat dikembangkan adalah dengan melakukan sistem tanam ganda
(double cropping). Pada sistem ini petani jagung dapat menanam tanaman lain pada
hamparan lahan yang sama tanpa mengurangi populasi tanaman jagung. Spesies
tanaman yang mempunyai nilai strategis dan adaptif terhadap perubahan iklim untuk
ditanam bersama dengan jagung adalah kacang hijau (Vigna radiata L.). Umur tanaman
yang relatif pendek, tahan kekeringan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dapat
menjadi andalan bagi petani untuk meningkatkan ketahanan mereka dalam menghadapi
dampak negatif perubahan iklim. Teknik budidaya tanam ganda dan potensi keuntungan
ekonominya dibahas pada tulisan ini.
Kata-kata kunci: curah hujan, kacang hijau, kekeringan, populasi, strategis, varietas
ABSTRACT
Dryland farmers have not got sufficient capital and technology to adapt to the negative impacts
of climate change. The erratic rainfall has caused some or even total harvest lost for dryland
farmers. The main caused is the sudden loss of the rain during rainy season, known as dry-spell,
or too much rain. An update on climatic data, especially those that are related to rainfall has
become a paramount important to farmers. In addition to climatic data, the choice of an
appropriate maize variety can determine the farmers’ success. The other strategy that can be
developed is by implementing double cropping system. In this system, maize farmers can grow
other crop(s) in the same piece of land without reducing the maize population. The crop species
that has a strategic value and adaptive to climate change is mung bean (Vigna radiata L.). It
short growing period, drought tolerant and has a high economic value, can improve the dryland
farmers’ resilience to the negative impacts of climate change. Double cropping technology and
its economic benefits are discussed in this paper.
Keywords: rainfall, mung bean, drought, population, strategic, variety

LATAR BELAKANG
Cuaca ekstrim yang sering terjadi akhir-akhir ini merupakan salah satu dampak
dari perubahan iklim. Cuaca ekstrim tersebut salah satunya adalah curah hujan yang
terlalu banyak atau terlalu sedikit pada waktu-waktu tertentu. Kondisi curah hujan
seperti ini berdampak terhadap petani jagung di lahan kering. Sebagai contoh, pada
musim penghujan tahun 2012/2013, terjadi intesitas hujan yang sangat tinggi di
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Sebagai dampak dari peningkatan
curah hujan sekitar 26% dari rata-rata selama 10 tahun maka telah terjadi penurunan
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pendapatan petani jagung yang mencapai 99% (Jaya et al., 2013). Hal ini terjadi karena
sebagian besar lahan pertanamanan jagung di Kecamatan Jerowaru tanahnya didoninasi
oleh partikel liat sehingga drainase menjadi tidak baik. Kondisi sebaliknya bisa saja
terjadi, yaitu kondisi curah hujan yang terlalu sedikit atau hujan tiba-tiba menghilang
(dry-spell) beberapa hari bahkan beberapa minggu.
Petani lahan kering didominasi oleh petani miskin sehingga mereka tidak
mempunyai modal dan teknologi yang memadai untuk beradaptasi terhadap perubahan
iklim. Ketergantungan mereka yang sangat tinggi terhadap sumberdaya alam yang
sangat sensitif terhadap perubahan iklim, seperti air, membuat mereka sangat rentan
terhadap kegagalan panen. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengembangkan
strategi adaptasi terhadap dampak negatif dari perubahan iklim agar petani lahan kering
bisa lebih tahan (resillience) dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi.
Strategi yang dikembangkan haruslah tidak merupakan hal yang terlalu baru bagi petani
sehingga tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat diadopsi.Menanam
tanaman jagung varietas hibrida untuk meningkatkan hasil tanaman per satuan luas
lahan atau melakukan diversifikasi tanaman dalam satu hamparan lahan, merupakan
teknologi sederhana yang sudah dilaporkan dapat meningkatkan pendapatan petani di
lahan kering (Jaya et al., 2013).
Persoalan yang sering muncul dalam penanaman jagung varietas hibrida di
lahan kering adalah mengenai populasi tanaman. Tanaman jagung hibrida varietas baru
seringkali ditanam dengan populasi yang sama seperti jagung komposit varietas lama,
padahal jagung-jagung moderen mempunyai sudut daun yang sempit dan cocok untuk
ditanam dengan populasi tinggi (Pugano dan Maddonni, 2007). Peningkatan populasi
tanaman sehingga mencapai 100.000 tanaman/ha dapat dilakukan dengan pola
penanaman baris ganda. Populasi tanaman jagung varietas lama biasanya berkisar antara
64.000 sampai 71.000 tanaman/ha dengan pola penanaman baris tunggal. Kalau jagung
hibrida varietas moderen ditanam pada populasi ini maka pemanenan/intersepsi cahaya
matahari oleh kanopi tanaman menjadi tidak optimum sehingga hasil tanaman juga
menjadi tidak optimum. Penyebabnya adalah karena sudut daun tanaman jagung
varietas moderen yang relatif sempit seperti telah dilaporkan oleh Jaya et al. (2015).
Jeschke (2014) melaporkan bahwa kanopi tanaman jagung harus dapat memanen 95%
dari total cahaya matahari pada akhir fase vegetatif sampai fase pengisian tongkol agar
produktivitas tanaman menjadi tinggi. Tidak optimumnya populasi tanaman juga
berdampak terhadap tumbuhnya gulma di antara barisan tanaman yang dapat
mengurangi hasil tanaman.
Petani lahan kering mempunyai pemahaman bahwa kebutuhan benih jagung
per hektar adalah 20 kg. Dengan pola penanaman baris ganda untuk varietas hibrida
moderen, benih sebanyak 20 kg ini hanya dapat ditanam pada areal 0,7 ha. Ini berarti
bahwa masih ada tersisa 0,3 ha lahan lagi yang belum tertanami apabila petani memiliki
1 ha lahan. Lahan seluas 0,3 ha ini dapat ditanami dengan tanaman kacang-kacangan
seperti kacang hijau (Vigna radiata L.).Sistem tanam seperti ini disebut dengan sistem
tanam ganda (double cropping) yang tujuannya adalah untuk dapat memberikan hasil
alternatif bagi tanaman jagung yang sangat rentan terhadap dampak dari perubahan
iklim. Keunggulan sistem tanam ganda adalah bahwa tanaman kacang hijau dapat
memberikan penghasilan lebih awal kepada petani sebelum panen jagung sehingga
petani tidak perlu tergesa-gesa menjual hasil tanaman jagungnya. Kacang hijau dipilih
karena tanaman ini memiliki nilai ekonomi dan nutrisi yang tinggi, berumur genjah (56
– 60 hari untuk beberapa varietas) serta tahan kekeringan. Dengan sifat-sifat seperti ini
maka kacang hijau cocok untuk ditanam bersama dengan tanaman jagung pada satu
hamparan lahan pada waktu yang bersamaan atau berbeda pada musim penghujan untuk
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meningkatkan diversitas tanaman. Peningkatan diversitas tanaman dapat meningkatkan
ketahanan petani terhadap dampak negatif perubahan iklim (Lin, 2011). Tulisan ini
membahas keunggulan sistem tanam ganda mengunakan jagung hibrida varietas
moderen dan kacang hijau varietas unggul dalam meningkatkan ketahanan petani lahan
kering terhadap dampak negatif perubahan iklim.
BAHAN DAN METODA
Percobaan partisipatif dilaksanakan di dua tempat, yaitu Desa Sekaroh,
Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dan Desa Gumantar, Kecamatan
Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Lahan-lahan pertanaman jagung di Desa Sekaroh
didominasi oleh tanah liat berdebu sedangkan lahan kering di Desa Gumantar
didominasi oleh tanah pasiran. Di kedua desa tersebut diberikan inovasi teknologi
tanam ganda, yaitu menanam jagung dan kacang hijau pada hamparan lahan yang sama.
Varietas jagung yang digunakan adalah varietas hibrida NK212 produksi Syngenta yang
bukan merupakan benih premium sehingga harganya terjangkau oleh petani. Sementara
itu benih kacang hijau yang digunakan adalah varietas Kenari yang diproduksi oleh
BALITKABI Malang.
Petani yang berpartisipasi (petani target) di Desa Sekaroh jumlahnya 30 orang
dan di Desa Gumantar berjumlah 20 orang. Petani target ini memiliki lahan garapan ± 1
ha per kepala keluarga. Sebelum petani ini diberikan teknologi inovasi bertanam ganda,
terlebih dahulu dilakukan survey dasar (baseline survey) untuk memperoleh informasi
tentang jenis teknologi budidaya yang digunakan dan analisis usahatani mereka.
Kelompok kontrol (control group) di masing-masing desa juga disurvey dan kelompok
kontrol ini tidak diberikan teknologi inovasi bertanam ganda setelah survey dasar
dilakukan. Kelompok kontrol berjumlah 16 orang di masing-masing desa dan lokasi
lahan mereka ada yang berdekatan dengan petani target, ada yang berjarak cukup jauh
(±3 km dari wilayah petani target) dan ada yang jauh (±5 km dari petani target).

Gambar 1. Pola tanam jagung baris ganda yang diterapkan pada petani target di Desa
Sekaroh dan Desa Gumantar
Teknologi inovasi tanam ganda, selain menggunakan varietas-varietas yang
sudah disebutkan terdahulu, juga menerapkan teknologi budidaya jagung yang baru dan
sesuai dengan kondisi lahan. Teknologi budidaya yang dimaksud adalah menanam
jagung dengan baris ganda (double row), dengan jarak tanam 35 x 20 cm di dalam baris
ganda dan 70 cm antar baris ganda, seperti terlihat pada Gambar 1. Sementara itu
tanaman kacang hijau ditanam dengan jarak 40 x 20 cm dengan dua (2) biji per lubang.
Lahan yang digunakan untuk bertanam jagung adalah sekitar 70% dari lahan garapan
(dengan asumsi bahwa 20 kg benih jagung hanya cukup untuk ditanam pada lahan
seluas 0,7 ha dengan cara tanam baris ganda), dan sisanya ditanami kacang hijau. Pupuk
yang diaplikasikan di Desa Sekaroh adalah 300 kg Urea per hektar (150 kg/ha saat
tanam dan 150 sisanya pada umur 35 hari setelah tanam= HST) dan 250 kg Phonska (NSeminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016
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P-K: 15-15-15), yang sebagian diberikan pada saat tanam dan sebagian lagi diberikan
pada 35 HST. Sementara itu di Gumantar dengan kondisi lahan yang sangat miskin
bahan organik, dosis pupuk yang diberikan adalah Urea 500 kg/ha (150 kg/ha saat
tanam, 200 kg/ha pada umur 35 HST dan 150 kg pada umur 56 HST), NPK Phonska
380 kg/ha (190 kg/ha pada saat tanam dan 190 kg/ha pada umur 35 HST). Pelatihan
lapang untuk merawat tanaman juga diberikan pada petani target. Petani bukan target
tidak dikenakan intervensi teknologi inovasi dan mereka bercocok tanam dengan
menggunakan baris tunggal (jarak tanam 70 x 20 cm), tidak menggunakan varietas
NK212 serta jumlah pupuk yang diaplikasikan sangat bervariasi tergantung kemampuan
petani. Petani di Desa Sekaroh mulai menanam jagung pada minggu kedua bulan
Desember 2015 dan petani di Desa Gumantar mulai menanam jagung pada minggu
pertama bulan Januari 2016.
Data curah hujan di Desa Gumantar dicatat selama musim tanam jagung
berlangsung, namun tidak ada data curah hujan yang dicatat di Desa Sekaroh karena
tidak tersedianya alat. Data lainnya, yaitu data usahatani jagung setelah panen diperoleh
dari hasil survey, baik dari petani target (15 orang dari masing-masing desa) dan petani
bukan target (16 orang dari masing-masing desa). Setelah data terkumpul kemudian
dilakukan tabulasi dan dianalisis menggunakan metoda deskriptif.Dari data rerata luas
lahan garapan selanjutnya dapat diproyeksikan data untuk biaya produksi dan
keuntungan bersih untuk satuan hektar. Data yang dilaporkan pada tulisan ini hanyalah
data jagung dan data kacang hijau dilaporkan pada tempat yang lain.

Curah hujan harian (mm)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Curah hujan di dua desa selama kegiatan penelitian berlangsung dapat
dikatagorikan sebagai tidak normal. Di Sekaroh, hujan tidak turun sejak tanggal 24
Desember 2015 sampai tanggal 17 Januari 2016. Kondisi ini telah membuat banyak
petani kehilangan tanamannya secara total, khususnya petani bukan target. Sementara
itu, kehilangan tanaman bagi petani target cukup bervariasi, dari 25% sampai 60%.
Setelah hujan turun lagi, banyak petani yang menanam jagung kembali pada akhir bulan
Januari 2016. Sementara itu di Desa Gumantar, curah hujan pada awal-awal musim
tanam relatif normal sehingga tanaman tumbuh dengan baik pada awal musim tanam
(Gambar 2). Namun pada akhir fase vegetatif tanaman, sekitar minggu ketiga dan
keempat bulan Maret 2016, sampai pada fase pengisian tongkol, curah hujan di kedua
desa intensitasnya sangat rendah. Seperti dilaporkan oleh Edmeads et al. (1993),
kekeringan yang terjadi pada fase keluarnya bunga betina dapat memperpanjang fase
penyerbukan yang berpotensi tinggi untuk kehilangan polen. Akibatnya, banyak tongkol
yang tidak berisi biji. Kondisi seperti ini memperparah kondisi petani jagung di Desa
Sekaroh dan juga mengurangi hasil jagung di Desa Gumantar.
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Gambar 2. Pola curah hujan harian di Desa Gumantar pada musim tanam jagung Tahun
2015/2016 (Grafik dibuat oleh Dr. Neal Dalgliesh, CSIRO Australia)
Data hasil survey setelah panen menunjukkan bahwa petani target memperoleh
keuntungan bersih jauh lebih tinggi dari petani bukan target di dua lokasi penelitian
(Tabel 1 dan 2). Dari kedua tabel tersebut dapat diketahui bahwa petani target di Desa
Gumantar memperoleh keuntungan yang jauh lebih tinggi dari petani target di Desa
Sekaroh. Penyebabnya adalah bahwa petani di Sekaroh mengalami gangguan curah
hujan dua kali, yaitu pada saat tanaman mencapai fase pertumbuhan awal dan pada saat
tanaman memasuki fase pengisian tongkol. Sebagai akibat gangguan hujan yang
pertama, petani melakukan penanaman ulang sehingga berdampak pada besarnya biaya
produksi (Tabel 1). Besaran biaya produksi yang relatifsama dengan tahun sebelumnya
dan pendapatan yang sangat jauh berkurang, mengakibatkan petani target di Desa
Sekaroh mengalami kerugian yang sangat besar. Namun jika dibandingkan dengan
dengan petani target yang menanam varietas NK212 yang tahan kekeringan, tingkat
kerugian petani target tidak begitu tinggi. Jika persentase peningkatan hasil sebagai
akibat intervensi pada petani target dibandingkan dengan petani bukan target, petani
target memperoleh peningkatan hasil sebesar 66,83% (Tabel 1). Petani target di Desa
Gumantar memperoleh keuntungan yang jauh lebih tinggi dari petani bukan target.
Penanaman jagung varietas yang tahan kekeringan (NK212) oleh petani target dengan
pola tanam baris ganda telah berhasil menyelamatkan tanaman mereka.
Tabel 1. Keuntungan bersih petani target dan bukan target di Desa Sekaroh serta
persentase peningkatan keuntungan petani target per luas lahan garapan dan per
satuan luas lahan
NO.

DESKRIPSI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Area
Produksi/area
Produksi/ha
Biaya produksi/area
Biaya produksi/ha
Pendapatan/area
Pendapatan/ha
Peningkatan/area
Peningkatan/ha

UNIT
ha
Kg/area
Kg/ha
Rp/area
Rp/ha
Rp/area
Rp/ha
Rp/area
Rp/ha

PETANI TARGET
SEBELUM
SESUDAH
1,78
1,15
7.790,67
3.382,60
4.376,78
2.941,39
15.323.513,33
10.090.173,33
8.608.715,36
8.774.063,77
4.414.140,00
464.416,67
2.479.853,93
1.540.484,93
(3.949.723,33)
(939.369,01)

Pendapatan bersih akibat intervensi per area
% pendapatan bersih akibat intervensi per area
Pendapatan bersih akibat intervensi per ha
% pendapatan bersih akibat intervensi per ha

PETANI BUKAN TARGET
SEBELUM
SESUDAH
1,46
1,35
6.617,50
2.131,06
4.532,53
1.578,56
14.414.518,75
7.484.293,75
9.872.958,05
5.543.921,30
2.446.200,00
(878.000,00)
1.675.479,45
(921.057,69)
(3.324.200,00)
(2.596.537,14)

(625.523,33)
(14,17) %
1.657.168,14
66,83 %

Biaya produksi petani target meningkat dari tahun-tahun sebelumnya (Tabel 2)
semata-mata disebabkan oleh meningkatnya dosis pupuk dan biaya tenaga kerja yang
digunakan untuk mendukung inovasi teknologi yang dipakai. Sementara itu, biaya
produksi pada petani bukan target meningkat sekitar dua kali lipat sebagai akibat dari
banyak petani yang menanam jagungnya pada awal bulan Januari yang kemudian curah
hujan menghilang. Petani target menanam benih jagungnya pada minggu ketiga bulan
Januari 2016 sehingga dapat tumbuh normal. Rendahnya hasil panen semata-mata
disebabkan oleh rendahnya curah hujan pada fase pengisian tongkol (sejak awak April
sampai awal Mei 2016) seperti terlihat pada Gambar 2. Hal seperti ini sudah diprediksi
oleh Tao dan Zhang (2011) yang mengatakan bahwa perubahan iklim dapat
mengakibatkan kehilangan hasil tanaman sampai mencapai 30% sebagai akibat
peningkatan suhu sehingga kebutuhan tanaman akan air meningkat. Jika dibandingkan
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peningkatan pendapatan petani target dengan petani bukan target, maka terjadi
peningkatan sebesar 343% pada petani target.
Tabel 2. Keuntungan bersih petani target dan bukan target di Desa Gumantar serta
persentase peningkatan keuntungan petani target per luas lahan garapan dan per
satuan luas lahan
NO.

DESKRIPSI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Area
Produksi/area
Produksi
Biaya produksi/area
Biaya produksi/ha
Pendapatan/area
Pendapatan/ha
Peningkatan/area
Peningkatan/ha

UNIT
ha
Kg/area
Kg/ha
Rp/area
Rp/ha
Rp/area
Rp/ha
Rp/area
Rp/ha

PETANI TARGET
SEBELUM
SESUDAH
0,95
0,92
3.449,54
4.803,06
3.631,09
5.220,72
4.329.019,23
5.469.703,13
4.556.862,35
5.945.329,48
1.394.234,62
3.640.140,63
1.467.615,38
3.696.779,02
2.245.906,01
2.229.163,63

Pendapatan bersih akibat intervensi per area
% pendapatan bersih akibat intervensi per area

4.771.539,34
342,23 %

Pendapatan bersih akibat intervensi per ha
% pendapatan bersih akibat intervensi per ha

5.035.056,84
343,08 %

PETANI BUKAN TARGET
SEBELUM
SESUDAH
0,83
0,88
2.893,33
3.058,83
3.485,94
3.475,95
3.006.783,33
6.341.875,00
3.622.630,52
7.206.676,14
876.383,33
(1.649.250,00)
1.055.883,53
(1.750.009,67)
(2.525.633,33)
(2.805.893,21)

KESIMPULAN DAN SARAN
Teknologi inovasi tanam jagung dengan baris ganda dan dengan menggunakan varietas
NK212 yang tahan kering telah mampu menyelamatkan petani jagung di lahan kering
dari kegagalan total. Petani jagung di lahan kering yang dijadikan target untuk dibina
menghasilkan hasil 67% lebih tinggi dari bukan petani target di Desa Sekaroh dan di
Desa Gumantar, pendapatan petani binaan 343% lebih tinggi dari bukan petani binaan.
Dengan hasil ini dapat dikatakan bahwa teknologi inovasi tanam ganda dapat
meningkatkan ketahanan petani jagung di lahan terhadap dampak negatif dari
perubahan iklim. Selanjutnya perlu dilakukan kajian-kajian lain seperti pemilihan
varietas tanaman jagung seandainya kondisi yang terjadi adalah curah hujan yang
berlebih.
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ABSTRAK
Peta ancaman, kerentanan dan kapasitas untuk longsor sangat diperlukan untuk menilai
tingkat risiko bencana. Sekitar35,2% kawasan Model DAS Mikro (MDM) Watugede
berada pada kelerengan sangat curam (>40%), sedangkan 50,3% berada pada
kelerengan curam (25–40%). Karakteristik fisik tersebut dapat menjadi faktor utama
penyebab longsor. Selain itu, permukiman di daerah hulu dan kebutuhan lahan produktif
untuk pertanian intensif dan penanaman pohon menjadi isu utama terkait dengan
kejadian longsor di MDM Watugede. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penilaian risiko
longsor dan mengembangkan panduan penanggulangan bencana untuk pemerintah
daerah dan masyarakat. Analisis risiko dilakukan dengan metode skoring dan
pembobotan. Nilai risiko merupakan fungsi dari perkalian ancaman dan kerentanan
kemudian dibagi dengan kapasitas. Upaya mitigasi diidentifikasi dari karakteristik
lingkungan pada setiap lokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MDM Watugede
didominasi oleh tingkat risiko tinggi (53,4% dari luas kawasan). Tingkat risiko sedang
dan rendah masing-masing yaitu 41,7% dan 4,7%. Kebutuhan upaya mitigasi di MDM
Watugede antara lain relokasi permukiman, konversi lahan menjadi kawasan lindung,
dan pendidikan kebencanaan longsor. Model Starlet dapat digunakan untuk
mengidentifikasi perlunya perawatan dalam upaya konservasi tanah dan air dan
perawatan vegetasi. Upaya konservasi tanah dan air yang dikembangkan antara lain
dam penahan(retaining wall) di dinding sungai, terasdanpenerapankonsepwater harvest.
Perawatan vegetasi (vegetation treatments)yang dikembangkan meliputi agroforesty
dan tipe hutan rakyat.
Kata Kunci : Longsor,Mitigasi,Risiko Bencana

ABSTRACT
Hazard, vulnerability and capacity maps for landslides are need to assess the risk level
of disaster. 35.2% of the Micro Watersheds Model area of Watugede is located on the
very steep slope (>40%), while 50.3% located on the steep slope (25–40%). The
physical characteristicsare become the main factors triggering landslide. Moreover,
settlements in the uplands and the need of productive lands for intensive agriculture and
trees planting become the main issues related landslide events in the Watugedearea.
Therefore, it is necessary to assess the landslide risk and develop the disaster
management guideline for local government and communities. The risk
analyswasconducted by scoring and weighting method. The risk value is a
multiplicative function of hazard and vulnerability, then divided by capacity. Mitigation
activities were identified by the environmental characteristics of each location. The
results found that the Watugedearea is dominated by the high-risk level (53.4% of
area). The medium and low-risk level were 41.7% and 4.7%, respectively. The needs of
mitigation activities in the Watugede area are settlement relocation,land conversion to
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protected area,and education for landslide disaster. Starlet model is use to identify the
need of treatments in the soil and water conservation activities and vegetation
treatments. Soil and water conservation activities are development of retaining wall in
the riverbank, terraces and implementation of water harvest concept. Vegetation
treatments are development of agroforestry and community forest types.
Keywords : Disaster Risk, Landslides, Mitigation

LATAR BELAKANG
Tingginya kerusakan pada sejumlah daerah aliran sungai (DAS) menjadi pemicu
terjadinya bencana.Menurut Paimin et al. (2010), kerusakan ekosistem dalam DAS di
Indonesia telah teridentifikasi seperti ditunjukkan dengan sering terjadinya bencana
banjir, erosi, sedimentasi, kekeringan dan tanah longsor. Berdasarkan catatan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kecenderungan bencana alam tanah
longsor di Indonesia dari tahun 2005 hingga tahun 2015 semakin meningkat.Menurut
Purnomo (2008), peningkatan kejadian longsor lahan di Indonesia merupakan
konsekuensi pembangunan yang kurang memperhatikan keseimbangan tata guna lahan.
Kawasan MDM Watugede, sekitar 35,17% berada pada kelas kelerengan >40%
(sangat curam) dan sekitar 50,34% berada pada kelas kelerengan 25 – 40%
(curam).Kondisi kelerengan curam ini dapat menjadi salah satu faktor pemicu longsor
(Purwoarminta dan Siboro, 2008). Beberapa permasalahan dan isu strategis kawasan
MDM Watugede yaitu masih adanya pemukiman di daerah hulu padahal daerah hulu
memiliki kelerengan yang curam. Selain itu, kebutuhan masyarakat terhadap lahan
tinggi sehingga lahan pada kelerengan curam pun akan tetap dimanfaatkan oleh
masyarakat.
Dampak dari kejadian longsor dapat berupa kerugian materi dan jatuhnya korban
jiwa. Catatan dari BPBD Kabupaten Gunungkidul, di kawasan MDM Watugede dari
Tahun 2013hingga Tahun 2015 dari total 173 kejadian longsor telah mengalami
kerugian antara satu juta hingga 29 juta rupiah. Selain itu, menurut Jariyah dan Pramono
(2012), kondisi DAS yang kritis diakibatkan oleh banyaknya bencana seperti erosi,
banjir, tanah longsor. Keberadaan lahan kritis di MDM Watugede juga dapat menjadi
akibat dari bencana longsor. Sekitar 1,93% kawasan MDM Watugede berada dalam
kondisi kritis dan 85,03% dalam kondisi agak kritis.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030,
wilayah Kecamatan Gedangsari dan Kecamatan Nglipar termasuk ke dalam kawasan
lindung dan kawasan rawan bencana alam gerakan tanah dan longsor. Oleh karena itu,
perlu diketahui bagaimanakah tingkat risiko bencana longsor di kawasan MDM
Watugede dan bagaimana upaya mitigasinya yangmerupakan bagian dari pengelolaan
(manajemen) risiko dan mitigasi bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis tingkat risiko bencana longsor di kawasan MDM Watugede. Selain itu,
tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya mitigasi berdasarkan tingkat
risiko bencana longsor di kawasan MDM Watugede. Penilaian risiko dan mitigasi
bencana longsor di kawasan MDM Watugede dapat digunakan sebagai panduan bagi
pemerintah maupun masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana longsor.
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BAHAN DAN METODE
Bahan dan Alat
Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :
a. Peta Ancaman Longsor Kawasan MDM Watugede
b. Peta Kerentanan Longsor Kawasan MDM Watugede
c. Peta Kapasitas Longsor Kawasan MDM Watugede
d. Peta Kelas Kelerengan, Peta Permeabilitas Tanah, Peta Tekstur Tanah, Peta
Kedalaman Tanah, Peta Geologi, Peta Penggunaan Lahan, Peta Curah Hujan
Peralatan yang diperlukan dalam analisis antara lain perangat komputer dengan
software ArcGIS 10.2dan SPSS 16.
Metode dan Cara Kerja
Berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, tingkat risiko ditentukan dari faktor
ancaman, kerentanan dan kapasitas. Peta ancaman longsor, peta kerentanan longsor dan
peta kapasitas dilakukan overlay dengan menggunakan software Arc GIS 10.2untuk
memperoleh peta risiko longsor. Risiko merupakan hasil perkalian antara ancaman dan
kerentanan dibagi dengan kapasitas.Selanjutnya, nilai risiko dikelaskan ke dalam tiga
kelas yaitu rendah, sedang dan tinggi.
Arahan mitigasi longsor dilakukan dengan mendasarkan pada analisis kluster
terhadap unit lahan. Unit lahan dibuat denganoverlaypeta kelerengan, penggunaan
lahan, tekstur tanah, permeabilitas tanah dan kedalaman tanah. Berdasarkan unit lahan
yang terbentuk selanjutnya dilakukan analisis kluster dengan software SPSS 16. Luaran
analisis kluster digunakan dasar dalam merumuskan upaya mitigasi. Selanjutnya,
dilakukan analisis spasial dengan menggunakan software Arc GIS 10.2 untuk membuat
peta arahan mitigasi longsor di kawasan MDM Watugede.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kawasan Model DAS Mikro (MDM) Watugede mencakup Kecamatan Gedangsari
dan Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Kecamatan Gedangsari yang
mencakup 14 dusun di Desa Hargomulyo, 7 dusun di Desa Mertelu dan 3 dusun di Desa
Ngalang serta Kecamatan Nglipar yang hanya mencakup 1 dusun di Desa Pengkol.
Luas kawasan MDM Watugede yaitu 2.326,15 Ha.
Analisis Risiko Bencana Longsor
Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada
suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan
gangguan kegiatan masyarakat (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007). Berdasarkan
hasil analisis risiko, dalam satu kawasan MDM Watugede didominasi oleh tingkat
risiko tinggi yaitu sekitar 53,54%, tingkat risiko sedang 41,73% dan tingkat risiko
rendah 4,72%. Tingkat risiko pada setiap desa dapat dilihat dalam Tabel 1, sedangkan
peta risiko longsor di kawasan MDM Watugede ditunjukkan dalam Gambar 1.
Tingginya tingkat risiko longsor di kawasan MDM Watugede dapat disebabkan
oleh tingginya faktor ancaman longsor di kawasan tersebut. Berdasarkan peta ancaman
longsor, kawasan MDM Watugede didominasi oleh kelas ancaman longsor tinggi yaitu
sekitar 73,37%. Seluruh desa dalam kawasan MDM Watugede didominasi oleh kelas
ancaman longsor tinggi. Tingginya tingkat ancaman di kawasan MDM Watugede
disebabkan oleh karakteristik fisik di dalamnya. Kawasan MDM Watugede didominasi
oleh kelas kelerengan 25 – 40% dan kelas kelerengan >40%. Menurut Karnawati
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(2001), kawasaan yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 20° atau lebih dari 40%
memiliki potensi longsor yang lebih tinggi. Selain itu, seluruh kawasan MDM
Watugede memiliki formasi geologi berupa perbukitan batuan sedimen. Menurut
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22 Tahun 2007, batuan sedimen memiliki
ukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung yang umumnya kurang
kuat.Faktor lainnya yaitu didominasi oleh kelas permeabilitas sangat lambat (39,18%)
dan lambat (14,94%). Jika permeabilitas lambat, berat massa tanah akan meningkat dan
stabilitas agregat akan melemah sehingga tanah akan mudah bergerak (Mardiatno,
2001). Kawasan MDM Watugede juga didominasi oleh solum tanah tebal (>90 – 150
cm). Menurut Suharwanto (2006), tanah yang solumnya tebal berpotensi untuk
mengalami gerakan tanah.
Tabel 1. Tingkat Risiko Longsor Setiap Desa
Total
Luas (Ha)
% Luas
No.
Desa
luas
Tinggi Sedang Rendah (Ha) Tinggi Sedang Rendah
362,22 22,78
3,18
388,17 93,31
5,87
0,82
1
Ngalang
446,85
166,56
0,67
614,07
72,77
27,12
0,11
2
Mertelu
88,02
0,23
0,65
88,89 99,01
0,26
0,73
3
Pengkol
8,60
4 Hargomulyo 337,3 772,84 104,46 1214,6 27,77 63,63
Sumber : Hasil Analisis Data

Gambar 1. Tingkat Risiko Longsor di Kawasan MDM Watugede
Berdasarkan peta kerentanan longsor, hanya Desa Ngalang yang memiliki tingkat
kerentanan longsor tinggi yang disebabkan oleh tingginya tingkat kepadatan penduduk
di desa tersebut. Berbeda dengan Desa Hargomulyo yang memiliki dominasi tingkat
risiko longsor sedang karena hanya Desa Hargomulyo yang memiliki tingkat kerentanan
longsor rendah.
Tingginya tingkat risiko tersebut juga disebabkan tingkat kapasitas yang masih
dalam kategori sedang pada semua desa. Walaupun semua desa telah memiliki aturan
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dan kelembagaan penanggulangan bencana dengan adanya peraturan desa terkait
pengurangan risiko bencana dan telah memiliki kelembagaan dengan terbentuknya Desa
Tangguh Bencana (Destana). Akan tetapi dari faktor lain seperti pendidikan
kebencanaan dan kesiapsiagaan pada seluruh kawasan masih dalam kategori sedang.
Upaya Mitigasi Bencana Longsor
Berdasarkan hasil analisis kluster dari 117 unit lahan, diperoleh 7 kluster apabila
diambil pada skala 15. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik masing-masing kluster
dirumuskan upaya mitigasi yang ditunjukkan dalam peta arahan mitigasi longsor di
kawasan MDM Watugede dalam Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2, seluruh kawasan
MDM Watugede telah terbagi menjadi 7 kluster sebagai lokasi arahan upaya mitigasi
yang disarankan sehingga diharapkan memudahkan dalam upaya penerapan upaya
mitigasi sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Gambar 2. Peta Arahan Mitigasi Bencana Longsor di Kawasan MDM Watugede
Model Starlet (Stabilisasi dan Rancang Bangun Lereng Terpadu) memiliki 4
pokok kegiatan utama yaitu pembuatan terasering, revegetasi, pembuatan dinding
penahan dan pembuatan saluran drainase (Zakaria, 2010). Pada badan lereng dapat pula
dipasang jaring-jaring dari kulit kelapa (cocomesh) untuk mengurangi risiko longsor
dan erosi lereng dan juga dapat ditanami tanaman di atasnya.
Teknik mitigasi secara vegetatif pada dasarnya adalah dengan pemilihan jenis dan
pengaturan jarak tanam. Menurut Paimin et al. (2009), teknik pengendalian longsor
secara vegetatif harus dipilahkan antara bagian kaki, tengah dan atas lereng.
Persyaratan vegetasi untuk pengendalian longsor harus jenis yang memiliki perakaran
dalam (mencapai batuan) dan rapat yang mampu mengikat agregat tanah serta bobot
biomassanya ringan. Vegetasi yang memiliki tingkat evapotranspirasi tinggi juga dapat
dipilih (Imanda, 2013) untuk mengurangi penjenuhan tanah oleh air hujan. Jenis yang
dapat dipilih untuk kawasan MDM Watugede untuk pengkayaan kawasan tegalan
seperti Eucalyptus, Kemiri, Durian dan Sonokeling yang memiliki perakaran dalam,
pertumbuhan cepat dan tajuk ringan serta evapotranspirasinya tinggi (Imanda, 2013).
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Bisa juga dipilih jenis lamtoro dan sengon yang memiliki perakaran intensif. Pada
lahan dengan tingkat risiko longsor tinggi, kerapatan vegetasi pada bagian kaki lereng
paling rapat, tengah lereng setengahnya dan bagian atas lereng seperempatnya (jarang)
(Paimin et al., 2009). Penanaman jenis rumput juga dapat diarahkan untuk kawasan
permukiman dan tebing-tebing jalan yang masih terbuka (Imanda, 2013), rumput jenis
rumput gajah dan rumput vetiver atau tanaman nanas dapat digunakan sebagai tanaman
penguat teras dan lereng.
Selain itu, teknik mitigasi secara vegetatif yaitu dengan penerapan sistem
agroforestri. Pola agroforestri ini diharapkan mampu menjaga kelesatrian,
meningkatkan produktivitas lahan dan kesejahteraan masyarakat pada lahan dengan
kelas kelerengan curam. Pola ini juga harus mengacu pada pengaturan kerapatan (jarak
tanam) dan pemilihan jenis sesuai bagian lereng atas, tengah atau bawah. Model
Integrated Forestry Farming System (IFFS) juga dapat diterapkan karena pada
prinsipnya model ini mengkombinasikan tanaman kehutanan dan tanaman pertanian
untuk tujuan kelestarian hasil dan kelestarian lingkungan dengan pengaturan jarak
tanam, jenis tanaman dan pemilihan bibit unggul.
Konsep water harvest (panen air) merupakan salah satu konsep konservasi air
yang bertujuan untuk mengumpulkan air hujan terutama pada daerah-daerah yang
sering mengalami kekeringan. Konsep ini dapat berupa embung, danau, maupun waduk
atau bendungan. Beberapa lokasi di kawasan Kecamatan Gedangsari sering mengalami
kekeringan atau kesulitan air pada musim kemarau. Konsep ini diarahkan dengan
pemanfaatan embung-embung alami untuk menampung air hujan, mengelolanya serta
menyalurkannya ke kawasan yang kekeringan dengan pipa atau selang dapat
direkomendasikan. Konsep ini hanya aman pada kelas kelerengan 0 – 8% yang relatif
datar dan tidak rawan longsor.
Serangkaian upaya mitigasi untuk lahan dan vegetasi dalam kawasan MDM
Watugede tersebut tidak akan akan terrealisasi tanpa adanya penguatan kapasitas
masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi secara sosial (social
engineering) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman
masyarakat. Upaya pendidikan dan pelatihan kebencanaan menjadi pokok edukasi
kebencanaan bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN
Tingkat risiko bencana longsor di kawasan MDM Watugede didominasi oleh tingkat
risiko tinggi (53,54%), tingkat risiko sedang (41,73%) dan tingkat risiko rendah
(4,72%). Upaya mitigasi diarahkan pada 7 kluster berupa relokasi, pengembalian fungsi
kawasan lindung, pendidikan dan pelatihan bencana, model Starlet, pembatasan
pemanfaatan, sistem agroforestri, pengaturan kerapatan vegetasi dan pemilihan jenis,
pembuatan talud, konsep water harvest dan pembuatan teras guludan. Pemerintah dan
instansi terkait perlu melakukan penguatan dan pemerataan kapasitas melalui rutinitas
kegiatan penyuluhan, pelatihan dan simulasi bencana. Selain itu juga pengawasan dan
penataan ulang ruang pada kawasan dengan tingkat risiko longsor tinggi.
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PENILAIAN MUTU TANAH SECARA CEPAT UNTUK MENYUSUN
TINDAKAN MENANGKAL PENGARUH PERUBAHAN IKLIM
(RAPID ASSESSMENT OF SOIL QUALITY AS A BASIS FOR COMBATTING
THE EFFECTS OF CLIMATIC CHANGE)
Didiek Hadjar Goenadi
Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia
Jl. Taman Kencana No. 1, Bogor 16128, Indonesia

ABSTRAK
Kegiatan pertanian masih banyak tergantung pada pemanfaatan tanah-tanah sub-optimal
yang memiliki hambatan berupa rendahnya kesuburan tanah. Di sisi lain, pemupukan
telah menawarkan solusi untuk mengatasinya, tetapi pada tanah-tanah seperti itu tidak
akan banyak manfaatnya jika kemampuan tanah tidak diperbaiki. Kondisi ini
diperparah dengan fenomena perubahan iklim, khususnya peningkatan kadar CO2
atmosfir yang berpengaruh luas terhadap aktivitas biologi tanah dan kinerja tanaman.
Tulisan ini mengulas tentang perlunya perangkat pengambilan keputusan di lapangan
untuk memilih solusi praktis yang tepat untuk menyelesaikan hambatan pertumbuhan
dan/atau produksi tanaman dengan memanfaatkan indikator tanah dan/atau tanaman
secara tepat. Metode yang dikembangkan adalah berdasarkan teknik penetapan yang
mudah, cepat, dan cukup akurat dalam menggambarkan hubungan antara indikator
terpilih dan kinerja tanaman. Indikator yang dimaksud adalah sifat tanah yang paling
penting dalam menentukan aktivitas biologi di dalam tanah sebagai penanda dari
kesuburannya. Selain itu, indikator yang digunakan harus cukup peka dalam
menanggapi perubahan iklim dan perlakuan budidaya dan pengaruhnya nyata terhadap
aktivitas biologi di dalam tanah. Kadar bahan organik tanah (kimia), bobot isi, tekstur
tanah, dan laju infiltrasi (fisik), dan populasi cacing dan respirasi tanah (biologi)
merupakan faktor tanah yang secara praktis mewakili daya dukung tanah secara
keseluruhan. Di sisi lain, indikator tanaman yang diperkirakan memiliki hubungan erat
dengan pertumbuhan dan produktivitas adalah kadar khlorofil daun dan kerapatan akar.
Kata Kunci: Mutu tanah, produktivitas tanah, perubahan iklim, biologi tanah
ABSTRACT
Agricultural practices are still heavily dependent on the use those so-called marginallysuitable soils with low soil fertility level. On the other hand, fertilization has been long
known offering fertility solution, but it is indicative that its efficiency is low without soil
amelioration. The conditions have been intensified by climatic change phenomena
particularly increased atmospheric CO2 concentration which widely affects the soil
biological activity and crop performance as well. This review tries to discuss a thought
to find the right method to assist management in determining the right solution for the
problems encountered in the field based on soil and plant indicators. The method
should be simple, fast, and reliable to express close relationship between soil
characteristics and plant performance. The indicators should be those of very
important soil characteristics determining soil biological activities as a measure for its
fertility. Moreover, the indicators used must have highly sensitive to climatic change,
anthropogenic activities, and their impacts on soil biological activity are significant.
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Soil organic matter (chemistry), bulk density, soil texture, and infiltration rate (physics),
and worm population and soil respiration (biology) are main characters related to
whole soil productivity. In addition, chlorophyll content and root density are the most
potentially related indicators to crop performance.
Keywords: soil quality, soil productivity, climatic change, soil biology
LATAR BELAKANG
Tanah sebagai satu bagian aset dari lahan pertanian memegang peranan kunci
dalam sistem usaha tani berbasis tanaman berskala luas. Oleh karenanya banyak upaya
telah dilakukan untuk melakukan penilaian tentang daya dukungnya terhadap usaha tani
tertentu. Fungsi tanah digambarkan oleh Seybold et al. (1997) sebagai : (a) pendukung
aktivitas biologi, keanekaragaman flora dan fauna, dan produktivitas, (b) mengatur dan
membagi aliran air dan larutan nutrisi, (c) menyaring dan menyangga, melapukkan,
mengimobilisasi, dan detoksifikasi bahan organik dan an-organik, termasuk produk
samping industri dan perkotaan dan deposisi atmosfer, (d) menyimpan dan mendaurulang unsur hara dan unsur lain di dalam lapisan biosfir bumi, dan (e) menyediakan
dukungan struktur sosial-ekonomi dan proteksi harta arkeologi yang terkait dengan
hunian manusia.
Sebagai tubuh alami yang dinamis sifat dan ciri tanah berubah secara aktif
berdasarkan perubahan bahan induknya, perubahan suhu dan curah hujan, dan
perubahan pengelolaan oleh manusia (antrophogenic). Proses ini secara potensial dan
aktual mampu mengubah mutu tanah. Menurut USDA (2001) mutu tanah merupakan
ciri dari setiap jenis tanah dan dibedakan atas dua pengertian, yaitu mutu turunan dan
mutu dinamis. Mutu turunan adalah sifat dan ciri tanah yang dihasilkan oleh faktorfaktor pembentuk tanah seperti tekstur dan mineralogi tanah. Sebaliknya, mutu dinamis
adalah kondisi tanah yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti penggunaan
tanaman penutup tanah kacang-kacangan dan pengolahan tanah di saat basah. Mutu
tanah ini ditentukan berdasarkan sifat dan/atau ciri tanah yang relatif peka terhadap
perubahan akibat pembudidayaannya.
Prinsip dasar dalam penilaian mutu tanah adalah bahwa indikatornya harus
mudah diukur, mampu mengekspresikan perubahan fungsi tanah, tidak perlu waktu
lama dalam penetapannya, mewakili sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, dan peka
terhadap perubahan iklim dan pengelolaan tanah. Khusus tentang perubahan iklim,
beberapa kajian telah menunjukkan potensi perubahan iklim dalam mempengaruhi sifat
dan ciri tanah yang terkait dengan produktivitasnya (University of Toronto, 2008;
Brevik, 2013). Pengaruh perubahan iklim, dalam hal ini suhu dan curah hujan, banyak
merujuk pada kadar bahan organik tanah dan kesesuaian suhu udara bagi pertumbuhan
tanaman tertentu di wilayah tertentu. Perubahan bahan organik akan secara beruntun
mengakibatkan perubahan sifat-sifat lain pada tanah yang mempengaruhi produktivitas
tanaman. Oleh karena itu, penetapan indikator mutu tanah akan sangat bermanfaat
dalam menentukan langkah-langkah praktis untuk mengatasi hambatan terkait.
Bagaimanapun juga, sifat tanah yang dipilih sebagai indikator harus memiliki peran
penting dalam menentukan aktivitas biologi tanah, seperti yang terkait dengan bahan
organik dan status air tanah, dan terimplikasikan pada kehidupan mesofauna dan
mikroba.
Tulisan ini bertujuan menyajikan diskusi tentang perlunya metode penetapan
mutu tanah yang praktis, cepat, dan akurat untuk dimanfaatkan oleh para pengelola
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usaha tanaman pertanian, khususnya tanaman perkebunan. Secara khusus, pengaruh
perubahan iklim terhadap sifat tanah disajikan dengan pertimbangan peran pentingnya
aspek ini saat ini hingga ke masa depan dalam menentukan teknik budidaya berbasis
tanaman.
PENGARUH PENINGKATAN KADAR CO2 ATMOSFIR TERHADAP SIFAT
TANAH
Menurut ramalan International Panel on Climatic Change (IPCC) suhu global
diperkirakan naik antara 1,1 dan 6,4 oC selama abad ke 21 dan pola curah hujan akan
berubah. Tanah yang sangat erat kaitannya dengan sistem iklim atau atmosfir melalui
siklus karbon (C), nitrogen (N), dan hidrologi akan mengalami perubahan sifat-sifat
secara nyata. Beberapa kajian telah menunjukkan bahwa beberapa tanah-tanah menjadi
sumber C atmosfir yang berdampak penurunan kadar C tanah (Brevik, 2013).
Bagaimanapun juga, proses selanjutnya dari pengaruh perubahan iklim terhadap siklus
N dan pada gilirannya mempengaruhi cadangan C dalam tanah masih belum begitu
jelas.
Brinkman & Sombroek (1996) menyajikan satu pemikiran lengkap tentang
dampak dari peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfir (Gambar 1). Respon tanaman
terhadap fenomena ini berbeda, laju fotosintesis meningkat dari jenis tanaman C4 ke
jenis crassulacean acid metabolism (CAM) dan paling tinggi pada jenis C3.
Sebaliknya, peningkatan efisiensi penggunaan air oleh tanaman C4 lebih tinggi daripada
CAM dan C3. Konsekuensinya, produksi biomassa total per hari dan per satuan volume
air meningkat dan pada gilirannya produksi serasah dan residu meningkat pula.
Peningkatan bahan organik ini kemudian mendorong peningkatan jumlah mesofauna
tanah termasuk cacing tanah dan kutu sehingga biopori yang mantab meningkat, laju
infiltrasi dan aliran bebas juga meningkat sehingga pencucian hara tanaman lebih
sedikit dan pada akhirnya status hara tanah bagi tanaman membaik. Peningkatan kadar
hara tanah ini juga dipicu oleh peningkatan fiksasi N bebas dari atmosfir dan mobilisasi
hara via mikroriza serta pelapukan unsur K, Mg, dan unsur mikro lebih cepat akibat
meningkatnya produksi CO2 oleh peningkatan respirasi tanah. Peningkatan aktivitas
mikroba juga mendorong peningkatan produksi polisakarida yang bertanggungjawab
untuk pembentukan agregat dan struktur tanah yang lebih mantap. Struktur tanah yang
mantap akan memfasilitasi peningkatan infiltrasi sehingga erosi oleh aliran permukaan
berkurang dan nutrisi yang hilang makin kecil. Di pihak lain Singh et al. (2010
menyajikan ulasan tentang hubungan erat antara mikroba dan perubahan iklim yang
secara khusus terkait pada peran utama mikroba dalam emisi gas rumah kaca.
PENGARUH PENINGKATAN CO2 ATMOSFIR TERHADAP KINERJA
TANAMAN
Taub (2010) melaporkan bahwa konsentrasi CO2 atmosfir secara mantap naik
dan akan membawa pengaruh nyata terhadap tanaman. Kadarnya disebutkan meningkat
dari 315 ppm di tahun 1959 menjadi 385 ppm tahun 2009 (Keeling et al., 2009). Pada
tahun 2100 kelak kadar CO2 diprediksi terus meningkat hingga mencapai 500-1000 ppm
(IPCC, 2007). Salah satu pengaruh yang paling konsisten dari peningkatan kadar CO 2
terhadap tanaman adalah peningkatan laju pengikatan karbon C untuk fotosintesis oleh
daun. Proses ini selanjutnya dilaporkan mampu meningkatkan pertumbuhan bagian atas
tanaman 17% dan bagian bawah tanaman sebesar 30-40% (Ainsworth & Long, 2005;
Ainsworth, 2008). Kedua peneliti ini secara terpisah juga melaporkan hasil risetnya
yang menunjukkan bahwa produksi gandum, padi, dan kedelai naik 12-14% pada
kondisi kadar CO2 yang ditingkatkan.
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Fakta di lapangan yang terjadi beberapa tahun terakhir ini menunjukkan aspek
positif dan negatif dari perubahan suhu dan curah hujan di berbagai wilayah. Salah satu
contoh adalah Negara Ukraina, sebuah Negara baru bekas bagian dari Uni Soviet.
Sebelum terjadi perubahan iklim Negara ini bukan tergolong penghasil gandum penting
di dunia akibat cuaca yang suhunya terlalu rendah. Dengan peningkatan suhu udara
pada beberapa tahun terakhir tiba-tiba Ukraina menjadi negara penghasil gandum yang
diperhitungkan dunia akibat wilayah-wilayah yang semula tidak cocok karena suhunya
terlalu rendah menjadi cocok untuk tanaman gandum. Contoh kedua adalah konversi
perkebunan teh di Jawa Barat di wilayah dengan ketinggian antara 600-800 m dpl yang
dulu masih cukup sesuai untuk tanaman teh, beberapa tahun terakhir produktivitasnya
merosot akibat meningkatnya suhu udara. Daerah ini yang semula tidak cocok untuk
pertanaman buah-buah tropis dataran rendah kemudian menjadi sesuai untuk manggis,
durian, dan pisang. Hasil pengamatan lainnya menunjukkan bahwa perubahan iklim
berpengaruh nyata terhadap kinerja tanaman kelapa sawit (Siregar et al., 2013) dan
tanaman karet di Indonesia (Widjaja, 2013). Di wilayah yang memiliki empat musim,
perubahan iklim di musim dingin mengakibatkan perubahan aktivitas mikroba selama
musim tanam (Duran et al., 2014). Hasil riset lainnya menunjukkan bahwa pengolahan
tanah dan pemupukan N mempengaruhi emisi gas rumah kaca di lahan kering (Sainju et
al., 2012).
Peningkatan CO2 juga mengakibatkan perubahan komposisi kadar hara di dalam
daun. Akibat peningkatan aktivitas fotositesis, karbohidrat non-struktural
(gula dan
pati) per satuan luas daun meningkat rata-rata 30-40%. Kadar N daun sebaliknya
menurun 13% dan diduga hal ini sebagai akibat antara lain dari pengenceran kadar
protein dengan meningkatkan kadar karbohidrat daun. Taub & Wang (2008) dan
Bloom et al (2010) melaporkan bahwa penurunan N tersebut juga bisa akibat dari
menurunnya serapan hara dari tanah, menurunnya konduktan stomata, menurunnya
serapan air oleh tanaman, dan menurunnya laju asimilasi nitrat menjadi senyawa
organik. Perlu dicermati pula dalam Gambar 1 tersebut bahwa perubahan bahan
organik tanah akibat perubahan laju fotosintesis juga berpengaruh terhadap aktivitas
meso-fauna dan mikroba. Dengan kata lain, aktivitas biologi tanah tergolong peka
terhadap perubahan iklim melalui rangkaian logika yang tertera dalam gambar tersebut.
Aktivitas mesofauna dapat didekati atas dasar populasi cacing tanah, sedang aktivitas
mikroba dapat ditetapkan secara cepat melalui penetapan respirasi tanah.
MANFAAT ORIENTASI MUTU TANAH
Dalam pengelolaan tanah untuk mencapai produktivitas yang ekonomis
diperlukan perangkat untuk membantu pengambilan keputusan terhadap tindakantindakan praktis di lapangan. Bagaimanapun juga, riset secara integral untuk tujuan ini
masih belum banyak dilakukan sehingga masih banyak aspek dalam hubungan antara
sifat tanah dan iklim yang belum diketahui. Aspek ini sangat penting artinya untuk
menjawab keamanan pangan di masa mendatang (Brevik, 2013). Seperti yang telah
diuraikan di atas bahwa satu parameter iklim berubah, yaitu kadar CO2 di atmosfir,
dampak berganda terhadap sifat tanah dan kinerja tanaman sangat luas dan ektensif.
Menurut Soil Quality Institute-Natural Resources Conservation Services,
Kementerian Pertanian Amerika Serikat (USDA, 2001), mutu tanah didefinisikan
sebagai kapasitas tanah untuk bermanfaat dalam kondisi alami atau budidaya dalam: (a)
mendukung produktivitas tanaman dan ternak, (b) mempertahankan atau meningkatkan
kualitas air dan udara, dan (c) mendukung kesehatan dan pemukiman manusia. Dari
pengertian ini mutu tanah sangat dekat konteksnya dengan kesehatan tanah. Dengan
demikian, pemahaman terhadap pentingnya orientasi mutu tanah bukan saja berpusat
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pada salah satu sifat fisiko-kimia dan biologi tanah, tetapi lebih luas daripada itu karena
menyangkut sifat tanah yang berperan penting dalam menunjukkan dan/atau
menentukan sifat-sifat lain secara terpisah.
Peningkatan konsentrasi CO2 atmosfir

C3

CAM
C4
> Laju bersih fotosintesis meningkat >
< Efisiensi penggunaan air meningkat <

Produksi biomassa total per hari dan
per satuan air meningkat

Suhu optimum lebih tinggi
Penyesuaian komposisi spesies alami bagi produksi baru
biomassa yang bisa dicapai

Siklus pertumbuhan diperpendek

Pilihan untuk kultivar atau tanaman
atau pola pertanaman yang lebih
intensif

Produksi tahunan biomassa
atau tanaman meningkat
Produksi serasah dan residu
meningkat

Nisbah akar/tajuk sama atau meningkat

Produksi tahunan massa dan eksudat akan meningkat

Fiksasi N2
simbiotik
meningkat

Mobilisasi
hara via
mikoriza
meningkat

Aktivitas
CO2 tanah
meningkat

Pelapukan K,
Mg, dan unsur
mikro lebih
cepat

Peningkatan
aktivitas mikroba
tanah

Peningkatan jumlah
mesofauna tanah termasuk
cacing & kutu

Peningkatan lain
produksi
polisakarida

Biopori mantap meningkat

Struktur yang
lebih mantap

Laju infiltrasi dan aliran bypass meningkat

Aliran permukaan erosi dan kehilangan
nutrisi berkurang
Pencucian hara tanaman lebih sedikit
Status hara tanah bagi tanaman membaik

Gambar 1.

Cakupan pengaruh berantai dari peningkatan CO2 di atmosfir terhadap
sifat-sifat tanah dan kinerja tanaman (Brinkman & Sombroek, 1996).
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Manfaat orientasi mutu tanah adalah dapat merumuskan langkah-langkah
perbaikan dan perlindungan lingkungan berdasarkan sifat dinamis tanah. Dalam
praktek sehari-hari indikator mutu tanah sudah menjadi perhatian para praktisi
pengelolaan tanah. Evaluasi mutu tanah merupakan sebuah model yang sangat berguna
untuk menilai dan meningkatkan sumberdaya tanah melalui pendekatan komprehensif.
Sebagai contoh, perbaikan mutu tanah dengan meningkatkan kadar bahan organik tanah
melibatkan penurunan aktivitas pengolahan tanah yang merupakan cara dasar
mengurangi erosi. Penurunan laju erosi akan meningkatkan mutu air melalui penurunan
jumlah sedimen dalam aliran permukaan yang pada gilirannya untuk daerah yang
berlereng menekan laju kehilangan nutrisi tanaman melalui aliran permukaan dan/atau
aliran dalam lapisan permukaan tanah. Selain itu, pemahaman terhadap tingkat mutu
tanah dapat memberikan jaminan tercapainya efisiensi pemupukan yang makin mahal.
Penilaian mutu tanah juga dianggap bermanfaat untuk menilai dampak budidaya jangka
panjang terhadap kesuburannya (Stott et al., 2013).
PERANGKAT UJI MUTU TANAH
Konsep kunci dalam penilaian mutu tanah terletak pada indikator yang
digunakan. Jenis indikator bisa sifat fisik, kimia, dan biologi, proses, atau ciri-ciri
tanah, bentuk atau kenampakan tanaman untuk menilai perubahan akibat
pembudidayaan tanah. Prinsip utamanya adalah bahwa indikator termaksud harus
mudah diukur, mampu mengekspresikan perubahan fungsi tanah, tidak perlu waktu
lama, mewakili sifat fisiko-kimia-biologi, dan peka terhadap perubahan iklim dan
pengelolaan. Contohnya bahan organik tanah yang mencerminkan kesuburan tanah,
struktur tanah, kemantapan tanah, dan retensi unsur hara. Indikator tanaman seperti
kedalaman perakaran mencerminkan bobot isi atau pemampatan tanah. Di sisi lain,
sifat yang terkait dengan kemampuan menahan air menjadi salah satu kunci penting di
samping bahan organik di dalam mengindikasikan tingkat kesuburan tanah. Kesuburan
tanah secara biologi diekspresikan oleh aktivitas cacing tanah dan respirasi tanah
(Salehi et al., 2013; McDaniel et al., 2013; Kernecker et al., 2014).
Dikembangkan oleh Agricultural Research Service (ARS) dari Pelayanan
Konservasi Sumberdaya Alam, Departemen Pertanian, AS, perangkat uji mutu tanah
(PUMT) merupakan sebuah perangkat penilaian mutu tanah di lahan petani (on-farm).
Salah satu tujuan penggunaannya adalah sebagai penyaring informasi untuk
memperoleh arah secara umum atau kecenderungan mutu tanah, yaitu apakah cara
pengelolaan yang digunakan oleh pihak petani tergolong mempertahankan,
meningkatkan atau merusak mutu tanah. Termasuk di dalamnya adalah perangkat
untuk mengukur indikator baku mutu tanah seperti respirasi, infiltrasi air, bobot isi,
konduktivitas listrik, pH, kemantapan agregat, konsistensi, dan aktivitas cacing tanah.
Dengan pengertian seperti ini, maka pihak manajemen mampu memperoleh informasi
akurat tentang implementasi kebijakan pengelolaan tanahnya dan sekaligus
mendapatkan gambaran tentang adanya penyimpangan dari pelaksanaan implementasi
kebijakan yang bersangkutan. Hal ini akan sangat bermanfaat pada kondisi terjadi
penurunan produksi akibat perubahan pola pengelolaan tanah dan/atau pergantian
manajemen di tingkat terbawah (blok atau afdeling). Contoh data minimal indikator
untuk penilaian mutu tanah disajikan dalam Tabel 1.
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Tabel 1.

Contoh data minimal indikator untuk mutu tanah (Doran et al., 1996; Larson
& Pierce, 1991 & Seybold et al., 1997).

Indikator

Sifat Tanah

Bahan Organik
Tanah


Hubungan dengan Kesehatan Tanah

Fisik :
Struktur





Tebal solum dan perakaran









Infiltrasi dan bobot isi
Kapasitas menahan air
Kimia :
Kemasaman
Konduktivitas listrik
NPK terekstrak





Biologi :
C/N biomas mikroba
Potensi mineralisasi N
Respirasi Tanah









Retensi dan transpor air dan unsur hara, habitat
untuk mikroba, dan erosi tanah
Perkiraan potensi produktivitas tanaman,
pemampatan, dan lapisan padat (plow pan)
Pergerakan air, porositas, dan keringanan olah
Penyimpanan dan ketersediaan air
Ketersediaan biologi dan unsur hara
Pertumbuhan tanaman, aktivitas mikroba, dan
tahan terhadap garam
Unsur hara tersedia bagi tanaman dan potensi
kehilangan N & P
Potensi katalitis mikroba dan pengumpulan C
&N
Produktivitas tanah dan potensi pasokan N
Ukuran aktivitas mikroba

Berdasarkan pola hubungan indikator dengan kesehatan tanah dalam daftar
tersebut di atas maka penetapan indikator dengan jangkauan luas terhadap sifat-sifat
tanah yang mempengaruhi produktivitasnya menjadi sangat penting. Secara teoritis dan
pengalaman empiris penulis, indikator mutu tanah yang dianggap memadai dari sifatsifat tanah adalah kadar bahan organik tanah, tekstur tanah, bobot isi, respirasi tanah,
populasi cacing tanah, dan infiltrasi. Selain itu, indikator tanaman yang menunjukkan
respon terhadap sifat-sifat tanah terkait adalah kadar khlorofil daun dan kerapatan akar
tanaman di lapisan atas. Dalam implementasinya, sebuah ilustrasi rumusan solusi untuk
mengatasi masalah gangguan kesehatan tanah disajikan dalam Tabel 2.
Dalam praktek, perbaikan sifat tanah dapat memanfaatkan teknologi yang sudah
tersedia mulai yang sederhana hingga yang merupakan hasil riset mutakhir. Teknologi
sederhana antara lain dengan aplikasi kompos biomassa tanaman. Sebaliknya,
pendekatan bioteknologi terapan telah banyak menawarkan teknik-teknik baru dalam
ameliorasi tanah, termasuk bioameliorasi untuk perbaikan sifat tanah seperti agregasi
dan imobilisasi logam berat (Santi & Goenadi, 2009 & 2010). Dalam hal pembentukan
agregat tanah berpasir dapat dilakukan dengan memanfaatkan bakteri penghasil enzim
urease yang akan mendorong pengendapan kalsit sebagai perekat (Gambar 2).
Pembentukan agregat sekunder ini kemudian membentuk ruang pori yang bermanfaat
dalam menentukan sifat-sifat lain tanah, seperti perkolasi, permeabilitas, dan aerasi
tanah. Indikator ini perlu dikuantifikasi dalam kaitannya dengan kinerja tanaman.
Sebagai contoh, nilai bobot isi pada tanah-tanah berpasir, berdebu, dan berklei yang
menghambat pertumbuhan akar tanaman masing-masing adalah > 1,8, > 1,65, dan >
1,47 g/cm3 (USDA-NRSC, 2008). Peran penting bobot isi terhadap kinerja beberapa
jenis tanaman telah banyak dilaporkan (Goodman & Ennos, 1999; Liu & Shan, 2003; Ji
et al., 2013).
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Tabel 2. Contoh solusi untuk sebuah masalah mutu tanah.
Masalah/Indikator
Penyakit Tanaman

Kemungkinan Penyebab

 Lapisan padat

 Analisis tanah- perbaiki hara
& pH
 Periksa patogen/hama

 Tanah jenuh

 Kurangi pemadatan setelah
panen

Masalah Patogen







Indikator yg diuji:
Kesehatan tanaman
Vigor tanaman
Hasil panen

Saran Perbaikan

 Defisiensi dan ketidakseimbangan hara
 Bahan organik rendah

 Monokultur
 Keragaman hayati rendah








Perbaiki drainase
Tingkatkan residu organik
Gunakan pupuk kandang
Tambahkan LCC
Gunakan rotasi tanaman
Diversifikasi sistem tanaman

BAKTERI
UREOLITIK

UREA
UREASE

Ca

NH4+

CO3

2-

Ca

2+

2+

CaCO3
Partikel
primer

Gambar 2.

Partikel
primer

Skema proses pembentukan ikatan kalsit yang difasilitasi oleh bakteri
ureolitik (Goenadi, 2016).

PENUTUP
Mutu tanah merupakan sebuah gambaran menyeluruh tentang kesehatan tanah
dalam perannya menjadi tumpuan tumbuh dan produksi tanaman di atasnya. Sifat-sifat
tanah terbukti memiliki keterkaitan satu dengan yang lain yang secara integral
menentukan daya dukung kesuburannya. Pada gilirannya, dampak dari faktor-faktor
termaksud harus dapat tergambar dengan indikator lainnya yang menunjukkan tingkat
aktivitas biologi di dalam tanah, seperti cacing tanah dan respirasi tanah. Pemahaman
tentang hal ini perlu ditempatkan sebagai landasan untuk mengambil keputusan strategis
untuk mengatasi kendala sub-optimalnya sifat tanah, khususnya yang mempengaruhi
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produksi. Bagaimanapun juga, meskipun metode penetapan sifat tanah sebagai
indikator mutu tanah sudah tersedia dan hampir semua dapat ditetapkan di lapang secara
cepat (30 menit – 6 jam), tetapi yang terkait dengan produktivitas belum tersedia,
khususnya untuk tanaman perkebunan. Oleh karena itu, kegiatan riset ke depan perlu
mencakup formulasi perangkat penetapan mutu tanah yang dapat diterapkan secara
mudah, cepat, dan tepat di lapangan. Sifat tanah yang menjadi kandidat untuk indikator
mutu tanah adalah yang memiliki pengaruh penting dalam mempengaruhi aktivitas
biologi tanah dan menunjukkan tingkat kesuburan alami tanah secara menyeluruh,
seperti kadar bahan organik terlarut tanah, tekstur, bobot isi, respirasi tanah, laju
infiltrasi, dan populasi cacing tanah.
Untuk melengkapi data sifat tanah tersebut, kadar khlorofil dan kerapatan akar
di lapisan atas tanah diperkirakan memiliki hubungan erat dengan sifat-sifat tanah yang
digunakan sebagai indikator mutu tanah. Metode ini dapat diterapkan untuk berbagai
jenis tanah yang dikaitkan dengan persyaratan tumbuh tanaman terkait secara optimal
sehingga dapat dirumuskan solusi yang tepat seperti rekomendasi pemupukan yang
efisien. Bagaimanapun juga, batasan kuantitatif untuk indikator yang digunakan sangat
tergantung pada jenis tanaman dan saat ini untuk tanaman perkebunan masih perlu
ditetapkan.
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ABSTRAK
Saat ini, telah banyak perhatian terhadap budidaya kelapa sawit sejak tanaman ini
meghasilkan isu besar terhadap kerusakan lingkungan. Praktek yang buruk dalam
mengelola lahan pertanian sangat sering terjadi karena pengetahuan konservasi tanah
yang tidak memadai. Penerapan konservasi tanah dan air ditujukan untuk
mempertahankan produktivitas lahan dan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut
dengan mempertimbangkan kelas kemampuan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan teknik konservasi tanah dan air yang paling tepat dan optimal untuk lahan
budidaya kelapa sawit berdasarkan kelas kemampuan lahan yang dapat mendukung
budidaya kelapa sawit berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan pada kelas
kemampuan lahan III, perlakuan Tanaman penutup tanah + pupuk kandang mampu
meminimalkan limpasan, erosi dan mengurangi pencucian hara N (LSD P ≤ 0,05),
dihasilkan erosi terendah (3,73 t / ha), dan N pada sedimen (0,25%). Pada lahan kelas
IV, penerapan Rorak + tanaman penutup tanah + pupuk kandang mampu
mengendalikan limpasan, erosi dan mengurangi C organik dan P yang tercuci bersama
sediment (LSD P ≤ 0,05), dimana dihasilkan limpasan (127,77 m3 / ha), erosi (12,38 t /
ha), C organik pada sediment (1,14%), dan P sediment (1,28 ppm). Pada lahan kelas
VI, tidak ada teknik konservasi tanah yang memiliki pengaruh signifikan, tetapi
penggunaan teras bangku + penutup tanaman + pupuk kandang menghasilkan limpasan,
erosi dan pencucian hara tanah yang paling rendah.
Kata Kunci: konservasi tanah dan air, kemampuan lahan, Limpasan, erosi, pencucian
hara.
ABSTRACT
Currently, many have been concerned with the oil palm cultivation since since this plant
produced the big issues against environmental damage. Poor practices in managing
agricultural land very often occur due to the inadequate knowledge of soil conservation.
Application of soil and water conservation is to maintain the productivity of the land
and to prevent further damage by considering land capability classes. This research
was aimed at obtaining soil and water conservation techniques which are the most
appropriate and optimal for oil palm cultivation areas based on land capability classes
which can support sustainable oil palm cultivation. The results showed for the land
capability class III, Cover crops + Manure was able to minimize runoff, erosion and
reduce leaching of N (LSD P≤0.05), that produced the lowest erosion (3.73 t/ha), and N
(0.25%). On land capability class IV, Sediment Trap + cover plants+ manure was able
to control runoff, erosion and reduce C organic and P leaching (LSD P≤0.05), that soil
conservation produced the lowest runoff (127.77 m3/ha), erosion (12.38 t/ha), C organic
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(1.14 %), and P (1.28 ppm). On land capability class VI, there isn’t soil conservation
has significantly effect, but Bench Terrace + cover plants +manure has lowest runoff,
erosion and soil nutrient leaching.
Keywords: soil conservation, land capability, runoff, erosion, leaching.
LATAR BELAKANG
Kelapa sawit telah dibudidayakan secara luas di banyak daerah di Indonesia. Di
Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Bireuen, dari segi budidaya tanaman ini telah
berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, misalnya, lahan
yang disiapkan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit mencapai 27.434 ha,
tersebar di tujuh kecamatan (BKPM, 2016). Dari total lahan di Kabupaten Bireuen telah
ditanam seluas 4.372 ha. Potensi pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Bireuen
sangat penting untuk meningkatkan devisa, namun demikian di sisi lain berhadapan
dengan bahaya kerusakan sumberdaya lahan dan lingkungan. Hal ini disebabkan lahan
yang digunakan umumnya terletak pada wilayah dengan kemiringan lereng 15 – 60%,
dengan kelas kemampuan lahan kelas III – VII (Satriawan dan Fuady, 2012). Lahan
kelas III dan IV masih seusai untuk kegiatan pertanian jika disertai dengan penerapan
teknologi konservasi tanah yang tepat, namun lahan dengan kelas kemampuan V – VII
sangat rentan mengalami kerusakan jika digunakan untuk kegiatan pertanian (Saida,
et.al, 2013).
Praktik budidaya oleh masyarakat yang kurang bijak erat kaitannya dengan
belum memadainya pengetahuan tentang konservasi tanah dan pertimbangan
penggunaan lahan hanya dititik-beratkan pada pertimbangan ekonomi semata. Akibat
pola penggunaan lahan ini, laju erosi tanah pada berbagai bentuk penggunaan lahan
budidaya mencapai 54,6 – 1007,6 ton/ha/tahun (Satriawan dan Harahap, 2013), masih
lebih tinggi dibandingkan dengan erosi toleransi untuk tanah di wilayah ini 25,1 - 40
ton/ha/tahun (Fitri, 2010). Jika dibiarkan tanpa adanya penanganan khusus/penerapan
konservasi tanah dan air, maka lahan-lahan baru tanaman sawit (tanaman belum
menghasilkan) dapat menjadi sumber terjadinya kerusakan tanah yang bisa
menimbulkan degradasi lahan secara umum.
Konservasi tanah dan air diterapkan untuk mendapatkan produksi tanaman yang
tinggi dengan menggunakan sumberdaya lahan sesuai daya dukungnya dan juga untuk
menjaga erosi tanah lebih rendah atau sama dengan erosi yang ditoleransi. Penerapan
tindakan konservasi tanah dan air untuk menjaga produktivitas pada tanah yang telah
terdegradasi dan mencegah kerusakan lebih lanjut dapat dilakukan dengan
mempertimbangkan kelas kemampuan lahan (Ismail dan Yacuob, 2012). Tujuan
budidaya pertanian untuk memperoleh produksi tanaman seringkali bertentangan
dengan tujuan konservasi tanah dan air (Mansoori dan Kohansal, 2009). Demikian juga
halnya dengan upaya pengembangan kelapa sawit yang mempunyai tujuan ekonomi
berhadapan/bertentangan dengan tujuan mempertahankan kualitas tanah dan
lingkungan.
Di Indonesia, meskipun penelitian tentang erosi tanah telah dilakukan oleh
banyak peneliti (Brata 1998; Noeralam et.al, 2003; Monde, 2010; Henny, et.al, 2011),
namun masih terbatas penelitian tentang penerapan konservasi tanah di lahan budidaya
kelapa sawit, khususnya jika dikaitkan dengan kemampuan lahan. Penelitian ini
bertujuan untuk mendapatkan teknik konservasi tanah dan air yang paling tepat dan
optimal pada budidaya kelapa sawit berdasarkan kelas kemampuan lahan yang dapat
mendukung budidaya kelapa sawit berkelanjutan.
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BAHAN DAN METODA
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di perkebunan kelapa sawit masyarakat dengan kelas
kemampuan lahan yang telah ditentukan (III, IV dan VI). Kemampuan lahan kelas III di
lokasi penelitian adalah: daerah dengan lereng permukaan miring atau bergelombang
(8-15%), kedalaman sedang (85-125 cm), peka terhadap erosi atau sudah mengalami
erosi ringan, dan adanya batuan di permukaan (5%). Kemampuan lahan kelas IV
dicirikan dengan lereng 15-30%, kedalaman tanah (80-90 cm) dan 50% lapisan atas
telah tererosi. Kemampuan lahan VI terletak pada lereng 30-40 %. Lokasi penelitian
adalah di Desa Blang Mane dan Bukit Sudan, Kecamatan Peusangan Selatan dan
Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Situs ini
terletak di 5o4'30"N dan 96o45'18" E dengan elevasi 116 mdpl.
Alat dan Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: tanaman kelapa sawit, pupuk
kandang, kedelai, pupuk (Urea, ZA, SP-36, KCl), serta sejumlah bahan kimia untuk
analisis tanah di laboratorium. Alat yang digunakan adalah kolektor sedimen, hujan-alat
ukur (manual), seng, terpal plastik, bambu, cangkul, dan satu set alat laboratorium untuk
analisis sampel tanah di laboratorium.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen (Petak Erosi Standar).
Pengujian teknik konservasi tanah dan air untuk tanaman dilakukan atas dasar kelas
kemampuan lahan yang telah ditentukan. Pada setiap kelas kemampuan lahan
diterapkan teknologi yang berbeda sesuai dengan rekomendasi dari masing-masing
kelas (Arsyad, 2010).
Pada kelas kemampuan III, diuji empat perlakuan dengan tiga ulangan, yaitu:
P0 = Sistem petani (tanpa konservasi)
P1 = teras individu
P2 = teras teras individu + strip tanaman
P3 = tanaman penutup + pupuk kandang
Pada kelas kemampuan IV, diuji empat perlakuan dengan tiga ulangan, yaitu:
P0 = Sistem petani (tanpa konservasi)
P1 = Rorak
P2 = Rorak + mulsa vertikal
P3 = Rorak + tanaman penutup + pupuk kandang
Pada kelas kemampuan VI, diuji empat perlakuan dengan tiga ulangan, yaitu:
P0 = Sistem petani (tanpa konservasi)
P1 = Teras kebun + strip tanaman
P2 = Teras kebun + tanaman penutup
P3 = Teras kebun + tanaman penutup + pupuk kandang
Data yang dikumpulkan terdiri dari: 1) aliran permukaan, 2) tanah tererosi; 3)
konsentrasi organik C, N, P dan K dalam sedimen, dan 4) curah hujan selama
percobaan. Data nomor 1-3 dilakukan analisis sidik ragam dan uji lanjut BNT 5%.
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Pengukuran Aliran Permukaan dan Erosi
Pengukuran aliran permukaan dan erosi dilakukan pada setiap kejadian hujan
selama percobaan (Maret – Agustus 2016). Pengukuran erosi dilakukan dengan
mengukur volume limpasan pada masing-masing drum. Jumlah tanah tererosi diukur
dengan menyaring sampel air menggunakan kertas saring, kemudian tanah yang tersisa
pada kertas saring dikeringkan dalam oven dengan suhu 60oC sampai berat kertas saring
dan sedimen tetap. Jumlah sedimen yang mengindikasikan jumlah erosi yang terjadi
dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

E

C ap x Vap x 10 3
A

Keterangan:
E
= Tanah tererosi (ton/ha)
Cap = Konsentrasi muatan sedimen (kg/m3)
Vap = Volume aliran permukaan (m3)
A
= Luas Areal yang mengalami erosi (ha)
10-3 = Angka konversi satuan kg menjadi ton
Selanjutnya jumlah erosi yang terjadi dibandingkan dengan erosi yang ditoleransi yang
telah ditetapkan di daerah penelitian sebesar 13.70 ton/ha (Satriawan, et.al 2015)

Pengukuran Konsentrasi C-organik, N, P dan K di dalam Sedimen
Analisis kandungan C-organik (Metode Walkley dan Blake), N-total (Metode
Kjeldhal), P2O5 (Metode Bray-1) dan K2O (Ekstraksi dengan 1 N NH4OAc pH 7.0).
Penghitungan Jumlah C-organik, N, P dan K Terbawa Erosi
Jumlah C-organik, N, P dan K terbawa erosi dihitung dengan persamaan :
X=YxE
Keterangan :
X = jumlah C-organik, N, P dan K terbawa erosi (kg/petak)
Y = konsentrasi C-organik, N-total, P dan K tersedia di dalam sedimen
E = jumlah total tanah tererosi (kg/petak)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemampuan Lahan III
Teknologi konservasi tanah dan air yang diterapkan pada lahan kelapa sawit di
kelompok kelas kemampuan lahan III berpengaruh nyata terhadap aliran permukaan,
erosi dan kehilangan hara N, namun tidak berpengaruh nyata terhadap kehilangan C
oganik, P dan K (Tabel 1).
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Table 1. Rata-rata aliran permukaan, erosi dan kadar hara sediment pada lahan kelas
kemampuan III
Teknik KTA

Aliran
Erosi
Permukaan
(ton/ha)
(m3/ha)

C-organik
(%)

N (%)

P
(ppm)

K
(me/100
gr)

Non KTA

15.80b

5.13b

3.40

0.41ab

1.78

0.42

Teras Tapal Kuda

14.47ab

4.07a

2.70

0.29ab

1.89

0.36

Teras Individu + Strip
Tanaman

12.05a

3.86a

2.29

0.13a

1.80

0.32

Tanaman
Penutup+Pupuk
Kandang

12.80a

3.73a

2.55

0.25ab

1.37

0.23

BNT 0.05

2.86

0.38

0.22

Notasi huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada uji
BNT (p ≤ 0.05).
Pada parameter aliran permukaan dan erosi, perlakuan Teras Individu+Strip
tanaman dan perlakuan Tanaman penutup tanah+pupuk kandang menunjukkan hasil
yang berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan non KTA, sedangkan perlakuan
Teras tapal kuda hanya menghasilkan perbedaan pada jumlah erosi. Tingginya aliran
permukaan dan erosi dalam penelitian ini juga berkorelasi dengan besarnya pencucian
hara. Tabel 1 memperlihatkan bahwa kadar pencucian hara tertinggi terjadi pada
perlakuan tanpa KTA.
Tanaman penutup tanah di sela pohon kelapa sawit + pupuk kandang adalah
perlakuan yang paling efektif dalam mengendalikan limpasan dan erosi. Sebagai
tanaman penutup tanah, mekanisme pengendalian aliran permukaan dan erosi dihasilkan
dengan 1) mengurangi energi erosivitas hujan melalui intersepsi dan penyebaran kanopi
tanaman yang bisa memblokir air hujan, 2) sistem perakaran kedelai yang padat bisa
memperkuat agregat tanah di lapisan atas melalui granulasi, 3) eksudat organik dari akar
yang bisa meningkatkan populasi mikroba tanah, porositas tanah, dan infiltrasi, kondisi
ini secara tidak langsung dapat memperbesar serapan air hujan sehingga aliran
permukaan dapat diperkecil. Di sisi lain, kombinasi teras individu+strip tanaman pada
kelapa sawit juga memiliki pengaruh positif terhadap pengendalian erosi. Namun,
karena tidak adanya sumbangan bahan organik dari pupuk kandang yang berfungsi
sebagai “semen” agregat, efektivitasnya sedikit lebih rendah.
Kemampuan Lahan IV
Seperti halnya pada kelas kemampuan lahan III, penerapan pada lahan kelapa
sawit di kelas kemampuan lahan IV juga berpengaruh nyata terhadap aliran permukaan,
erosi dan kehilangan hara P, namun tidak berpengaruh nyata terhadap kehilangan C
oganik , N dan K (Tabel 2). Perlakuan rorak+tanaman penutup tanah+PK paling efektif
meminimalkan aliran permukaan, erosi dan pencucian hara, dimana aliran permukaan
dan erosi yang dihasilkan hanya 45% dan 59% dari total aliran permukaan dan erosi
pada perlakuan kontrol. Jika dibandingkan dengan nilai erosi toleransi yang berlaku
maka perlakuan ini dapat menjamin keberlanjutan budidaya kelapa sawit. Efektivitas
teknik konservasi ini terkait erat dengan fungsi rorak sebagai kolektor air dan
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pengendalian sedimen yang dibawa oleh aliran permukaan. Disamping itu, keberadaan
tanaman penutup tanah sangat membantu dalam mengurangi daya pukul air hujan
(erosivitas) sehingga mengurangi terjadinya dispersi partikel tanah. Hal ini sesuai
dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa efektivitas aplikasi relatif tinggi untuk
menekan terjadinya erosi yang mencapai 71%, tergantung pada struktur tanah dan
kondisi tutupan lahan (Satriawan, et.al 2015a). Selain mengurangi erosi dan limpasan,
rorak juga dapat meningkatkan kandungan air tanah (Monde, 2010; Brata, 1998;
Murtilaksono et al., 2008).
Tabel 2. Rata-rata aliran permukaan, erosi dan kadar hara sediment pada lahan kelas
kemampuan IV
Aliran
Permukaan
(m3/ha)

Erosi
(ton/ha)

Corganik
(%)

N (%)

P (ppm)

K (me/100
gr)

Non KTA

235.81d

30.80d

2.62a

0.17

2.40ab

0.34

Rorak

187.31c

20.40c

1.55a

0.19

3.86b

0.35

Rorak+MV

160.55b

16.26b

1.80a

0.24

0.86a

0.50

Rorak+Tanaman
penutup+P.
Kandang

127.77a

12.38a

1.14a

0.19

1.28a

0.38

11.26

2.41

2.09

Teknik KTA

BNT 0.05

1.83

Notasi huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada uji
BNT (p ≤ 0.05).
Perlakuan rorak + tanaman penutup (kedelai) + PK dapat mencegah hilangnya C
organik dan P. Disisi lain, adanya pencucian C organik dan N dalam Perlakuan rorak +
tanaman penutup (kedelai) + PK mungkin karena peran tanaman penutup yang mampu
menggunakan C dan N tepat sebagai sumber nutrisi dalam proses pertumbuhan mereka.
Sementara itu, unsur-unsur P dan K yang mobile dan mudah larut dalam air sebagian
besar ditemukan dalam perlakuan tanpa KTA dan rorak tunggal.

Kemampuan Lahan VI
Hasil yang berbeda dijumpai pada penerapan teknologi KTA pada kelas kemampuan
lahan VI, dimana perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap aliran
permukaan, erosi dan kehilangan hara (Tabel 3). Namun demikian, secara umum
penerapan teknologi konservasi tanah dapat mengurangi aliran permukaan dan erosi
serta pencucian hara dibandingkan perlakuan tanpa penerapan KTA walaupun belum
mencapai < Erosi toleransi. Pada dasarnya lahan dengan kelas kemampuan lahan VI
tidak disarankan untuk lahan budidaya pertanian, namun oleh karena terjadinya laju
perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali, banyak masyarakat dan pengusaha
membudidayakan kelapa sawit di lahan-lahan yang kemiringannya > 30 %. Dalam
praktiknya, teknologi konservasi tanah yang memungkinkan untuk diterapkan adalah
terasering
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Tabel 3. Rata-rata aliran permukaan, erosi dan kadar hara sediment pada lahan kelas
kemampuan VI
Teknik KTA

Aliran
Erosi C-organik
Permukaan
(ton/ha)
(%)
(m3/ha)

N (%)

P (ppm)

K (me/100
gr)

Control

106.64

54.38

1.69

0.19

2.49

0.71

Teras Kebun+Strip
Tanaman

73.32

20.42

0.98

0.14

1.70

0.54

Teras kebun+Tan.
Penutup

63.44

27.71

2.08

0.25

2.33

0.56

Teras kebun+Tan.
penutup+PK

72.53

18.54

2.32

0.23

1.67

0.67

KESIMPULAN
1. Pada kelas kemampuan lahan III, teknologi KTA dengan Tanaman penutup tanah +
pupuk kandang mampu meminimalkan limpasan, erosi dan mengurangi pencucian
hara terutama N.
2. Pada lahan kelas IV, teknologi KTA Rorak + tanaman penutup tanah + pupuk
kandang mampu mengendalikan limpasan, erosi dan mengurangi pencucian hara C
organik dan P.
3. Pada lahan kelas VI, tidak ada teknik konservasi tanah tidak berpengaruh nyata,
tetapi penggunaan teras bangku + penutup tanaman + pupuk kandang menghasilkan
limpasan, erosi dan pencucian hara tanah yang paling rendah
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ABSTRAK
Air merupakan hal pokok bagi konsumsi dan sanitasi manusia. Seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk maka, kebutuhan air juga semakin meningkat.
Pertambahan penduduk akan mempengaruhi kebutuhan lahan untuk pemukiman,
tempat usaha dan lahan pertanian yang tentunya akan mendesak lahan resapan air. Sub
DAS Kodil dengan luas 20438,018 Ha mengalami kekeringan di beberapa daerah
seperti Kecamatan Bener. Maka dari itu penelitian mengenai neraca air secara
hidrometeorologis perlu dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui neraca air, indeks
kekeringan, serta melakukan simulasi pengunaan lahan untuk mengurangi kekeringan di
Sub DAS Kodil. Metode penelitian yang digunakan yaitu Thornthwaite Mather.
Simulasi perubahan penggunaan lahan dilakukan berdasarkan wawancara terhadap
kesediaan masyarakat untuk merubah lahannya. Arahan perubahan lahan menggunakan
sistem agroforestri, mempertimbangkan arahan fungsi kawasan dan disesuaikan dengan
keinginan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan, neraca air di Sub DAS Kodil
mulai dari kawasan I sampai IV memiliki evapotranspirasi potensial sebesar 876,02
mm/tahun; 1098,68 mm/tahun; 1302,35 mm/tahun; dan 1154,63 mm/tahun. Defisit air
sebesar 2,35 mm/tahun; 54,56 mm/tahun; 122,07 mm/tahun dan 68,40 mm/tahun. Run
off sebesar 1940,03 mm/tahun; 1580,73 mm/tahun; 1390,02 mm/tahun dan 1543,85
mm/tahun. Indeks kekeringan sebesar 0,27%; 4,97%; 9,37% dan 5,92% yang
seluruhnya masuk dalam kriteria sedikit kekurangan air. Simulasi perubahan yang
dilakukan yaitu semak/belukar diubah menjadi hutan, permukiman menjadi
permukiman hijau, tegalan, rumput/tanah kosong dan kebun menjadi kebun campur
(sistem agroforestri). Setelah dilakukan simulasi perubahan penggunaan lahan dengan
menanami tanaman kayu keras menyebabkan terjadinya penurunan indeks kekeringan
air secara berurutan yaitu 0,26%; 4,46%; 8,23% dan 5,83%.
Kata kunci : metode Thornthwaite Mather , neraca air, penggunaan lahan optimal
ABSTRACT
Water is essential for human consumption and sanitation. Along with the increase of
population, the water demand is also increasing. Population growth will affect for
housing, businesses and agricultural land that will urge the water catchment area. Sub
basin Kodil with an area 20438.018 hectares has drought in some regions such as
Bener sub district. So research on hydrometeorological water balance is necessary that
aims to know the water balance, index aridity and make simulations of land use to
reduce drought in sub basin Kodil. The research method is Thornthwaite Mather.
Simulation of land use change based on interviews with people's willingness to change
their land. The direction of land use change adopt agroforestry system, considering the
refferal area function and adapted to the wishes of the people. The results showed,
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water balance in the sub basin Kodil from region I to IV has potential
evapotranspiration are 876,02 mm/year; 1098,68 mm/year; 1302,35 mm/year; and
1154,63 mm/year. Water deficit are 2,35 mm/year; 54,56 mm/year; 122,07 mm/year
and 68,40 mm/year. Run off are 1940,03 mm/year; 1580,73 mm/year; 1390,02 mm/year
and 1543,85 mm/year. Aridity index 0.27%; 4.97%; 9.37% and 5.92% were fully
qualifies as a little water shortage. simulation of change that was converted bush or
shrub into forest, residential into green residential, dry land, grassland or empty land
and monoculture garden become mixed garden (agroforestry system). After simulated of
land use change by planting hardwood crops, it cause a decrease aridity index to
0,26%; 4,46%; 8,23% and 5,83%.
Keywords: method of Thornthwaite Mather, optimal land use, water balance
LATAR BELAKANG
Air merupakan hal pokok bagi konsumsi dan sanitasi umat manusia, untuk
produk berbagai barang industri serta untuk produksi makanan dan serat kain (Linsley,
1989 dalam Wulandari, 2014). Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap
kebutuhan lahan yang cukup besar. Masyarakat membutuhkan lahan untuk
permukiman, tempat usaha yang tentunya akan mendesak lahan resapan air.
Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut dapat menyebabkan
sistem hidrologi tidak berjalan optimal.
Hutan memiliki berbagai fungsi, salah satunya sebagai pengatur tata air. Jika
hutan mengalami kerusakan maka akan membawa pengaruh buruk bagi kawasankawasan hilir. Pada musim kemarau tidak jarang terjadi kekeringan pada daerah-daerah
hilir dan terjadi banjir pada musim penghujan. Maka dari itu perencanaan daerah hulu
seringkali menjadi fokus perencanaan mengingat daerah hulu dan daerah hilir memiliki
keterkaitan daur hidrologi (Asdak, 2010).
Sub DAS Kodil dengan luas 20438,018 Ha secara administrasi masuk dalam
Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten
Purworejo. Kekeringan di Kecamatan Bener yang merupakan salah satu wilayah dalam
Sub DAS Kodil semakin meluas. Untuk membantu kebutuhan air bersih bagi warga di
desa-desa tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purworejo
memasok suplai air bersih (Anonim, 2014).
Kekeringan adalah suatu keadaan saat curah hujan berkurang dalam jumlah
besar dan berlangsung lama yang dapat mempengaruhi kehidupan tanaman dan hewan
serta akan menyebabkan berkurangnya cadangan air untuk keperluan sehari-hari.
Kekeringan di suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan pendekatan konsep
neraca air
Thornthwaite Mather. Dasar konsep neraca air adalah perubahan
ketersediaan air dalam kawasan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh banyaknya air
yang masuk (hujan) dan keluar (transpirasi, evaporasi, perkolasi dan limpasan) dari
suatu volume tanah pada periode tertentu (Seyhan, 1977). Maka dari itu dilakukan
penelitian mengenai penilaian neraca air secara hidrometeorologis di Sub DAS Kodil
DAS Bogowonto sehingga dampak kekeringan dapat diminimalisir.
BAHAN DAN METODA
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain hasil laboratorium
sampel tanah berupa tekstur tanah, data curah hujan bulanan Sub DAS Kodil tahun
2005-2014 meliputi stasiun curah hujan Kaligesing, Kepil, Sapuran dan Purworejo, data
suhu udara bulanan tahun 2005-2014, peta kontur, peta administrasi, peta jenis tanah,
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peta kelerengan, peta penggunaan lahan, peta ketinggian tempat, peta letak stasiun
hujan di Sub DAS Kodil dan kuisioner mengenai ketersediaan masyarakat untuk
mengolah lahan. Sedangkan alat yang digunakan yaitu software ArcGis 10.1 dan
Microsoft Excell.
Metoda dan Cara Kerja
Pembagian Sub DAS
Perhitungan analisis neraca air Sub DAS Kodil dibagi menjadi empat kawasan.
Pembagian kawasan ini didasarkan pada penggunaan lahan yang dominan karena WHC
dipengaruhi oleh tipe penggunaan lahan pada suatu kawasan. Peta pembagian kawasan
dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta Pembagian Kawasan Sub DAS Kodil
Luas pembagian kawasan Sub DAS Kodil yaitu kawasan I sebesar 2050,051 Ha,
kawasan II sebesar 12561,151 Ha, kawasan III seluas 2113,911 Ha dan kawasan IV
seluas 3712,905 Ha.
Menghitung Analisis Neraca Air
1. Data curah hujan yang digunakan adalah curah hujan bulanan rata-rata diseluruh
wilayah yang bersangkutan. Untuk mengubah data curah hujan suatu titik menjadi
data curah hujan wilayah digunakan cara poligon Thiessen (Soedjoko, 1995).
Poligon Thiessen dibuat dengan menggunakan software ArcGis 10.1.
2. Temperatur udara dihitung menggunakan rtumus Mock Dt=0,006 (Z1 - Z2)oC
3. Menghitung median elevasi untuk menyesuaikan data suhu udara suatu tempat
yang tidak memiliki stasiun klimatologi dengan tempat yang memiliki stasiun
pengukuran suhu udara menggunakan software ArcGis 10.1.
4. Menghitung pendugaan Water Holding Capacity (WHC) yang juga merupakan
nilai Soil Moisture Storage (Sto). Pendugaan Sto didekati dengan menggunakan
tabel pendugaan Water Holding Capacity (WHC).
5. Menghitung neraca air kawasan menggunakan rumus Thornthwaite dan Mather
Perhitungan neraca air meliputi perhitungan evapotranspirasi potensial, selisih
curah hujan tahunan dengan evapotranspirasi potensial, menghitung akumulasi
potensial air yang hilang (APWL), menghitung Soil Moisture Storage (st),
menghitung perubahan kelengasan tanah atau Change in Soil Moisture (∆St),
menghitung Evapotranspirasi Aktual (Ea), menghitung Moisture Deficit (D),
menghitung Moisture Surplus (S), menghitung pendugaan Run Off (RO),
menghitung Indeks Kekeringan (Ia).
6. Simulasi Penggunaan Lahan Optimal
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Simulasi modifikasi penggunaan lahan mempertimbangkan hasil wawancara
kepada masyarakat karena masyarakat berkepentingan langsung terhadap kawasan,
sehingga arahan penggunaan lahan disesuaikan dengan kesediaan pemilik lahan
yang bersangkutan. Simulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah membuat
suatu prediksi pertambahan Sto misalnya dengan memodifikasi pemanfaatan lahan
tradisional ke pola pemanfaatan agroforestri atau penggunaan lahan lain yang lebih
optimal. Perhitungan besar Sto yang baru dan neraca air selanjutnya dapat
dilakukan terhadap penggunaan lahan hasil simulasi tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penilaian Neraca Air
Penggunaan lahan di Sub DAS Kodil secara keseluruhan terdiri dari
permukiman, belukar, gedung, kebun, tegalan, sawah tadah hujan, sawah irigasi, tanah
kosong/rumput dan perairan darat. Penggunaan lahan paling banyak adalah kebun
seluas 12149.62 Ha atau sebesar 59,45 % dan paling sedikit adalah gedung seluas 0.288
Ha atau sebesar 0,0014 %.
Secara umum neraca air adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara
aliran masuk dan aliran keluar di suatu daerah selama periode waktu tertentu. Dasar
konsep neraca air adalah perubahan ketersediaan air dalam kawasan. Perubahan tersebut
dipengaruhi oleh banyaknya air yang masuk (hujan) dan keluar (transpirasi, evaporasi,
perkolasi dan limpasan) dari suatu volume tanah pada periode tertentu (Seyhan, 1977).
Penilaian neraca air di Sub DAS Kodil disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Penilaian Neraca Air di Sub DAS Kodil
No

Parameter

Kawasan I

Kawasan II

Kawasan III

Kawasan IV

1

P (mm/tahun)

3460.38

3151.76

2933.80

3151.76

2

Sto (mm/m)

114.37

128.86

102.43

134.85

2

Ea (mm/tahun)

873.67

1044.12

1180.29

1086.23

3

Defisit (mm/tahun)

2.35

54.56

122.07

68.40

4

Surplus (mm/tahun)

2107.64

1853.36

2058.47

5

Run off (mm/tahun)

2586.71
1940.03

1580.73

1390.02

1543.85

6

Ia (%)

0.27

4.97

9.37

5.92

Berdasarkan Tabel 1. hujan yang jatuh pada suatu kawasan nantinya akan
digunakan untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses evapotranspirasi. Perhitungan
evapotranspirasi pada lokasi penelitian membutuhkan faktor koreksi yang didasarkan
pada garis lintang karena memanfaatkan suhu udara dalam proses evapotranspirasinya.
Perhitungan kapasitas air tertahan (Sto) berdasarkan tekstur dan kedalaman
perakaran rata-rata (𝑅̅ ). Nilai Sto tertinggi yaitu 134,845 pada kawasan IV karena
penggunaan lahan dominan adalah kebun campur seluas 79,16 %. Semakin dalam
perakaran tanaman maka daya tahan air tanah juga semakin besar. Fitriani (2007)
menjelaskan bahwa aliran air tanah ke bawah oleh gaya gravitasi akan dilawan oleh
gaya hisap akar tanaman, sehingga water holding capacity dipengaruhi oleh kedalaman
perakaran tanaman.
Pada bulan-bulan basah nilai evapotranspirasi aktual besarnya sama dengan
evapotranspirasi potensial karena presipitasi yang terjadi lebih besar daripada kebutuhan
evapotranspirasi potensialnya. Kelebihan air nantinya akan disimpan dalam tanah
sampai kapasitas air tersedia tercapai, setelah mencapai maksimum maka akan terjadi
aliran permukaan. Menurut Asdak (2007), sebelum air dapat mengalir di atas
permukaan tanah, curah hujan terlebih dahulu harus memenuhi kebutuhan air untuk
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evaporasi, intersepsi, infiltrasi dan berbagai bentuk cekungan tanah dan bentuk
penampung air lainnya.
Secara keseluruhan dari kawasan I hingga kawasan IV di Sub DAS Kodil
mengalami sedikit kekurangan air ( Ia <16,5%). Kawasan III mengalami indeks
kekeringan yang paling tinggi karena banyaknya penggunaan lahan sebagai
permukiman (23,74%) dan sawah irigasi (24,62%). Zona perakaran yang dangkal
seperti sawah dan permukiman menyebabkan lengas tanah yang dapat ditahan tidak
terlalu besar. Selain itu penggunaan lahan sawah sangat mudah untuk terjadi evaporasi
terutama pada musim panen yang menyebabkan lahan terbuka menjadi luas sehingga
dapat meningkatkan evapotranspirasi potensial.
Simulasi Penggunaan Lahan Optimal
Simulasi penggunaan lahan optimal yaitu memodifikasi penggunaan lahan sehingga
diharapkan akan menambah kedalaman perakaran dan meningkatkan nilai water
holding capacity. Penghutanan kembali di lahan masyarakat dapat diwujudkan dengan
penerapan sistem agroforestri. Penerapan sistem agroforestri dapat dilakukan dengan
menyesuaikan kondisi yang sudah ada. Apabila di kebun sudah terdapat tanaman kayu
keras, maka pemilik lahan dapat menambah jenis-jenis tanaman yang akan menempati
strata bawah maupun tengah dan sebaliknya. Menurut Soedjoko, pemilihan jenis
tanaman sangat ditentukan oleh kebutuhan masyarakat setempat misal tanaman pangan
berupa jagung, ketela, empon-empon dan pakan ternak sebagai tanaman etase pertama;
tanaman buah misal mangga, sirsat, melinjo, kopi, petai,dll sebagai tanaman etase
kedua; sengon, akasia, jati, mahoni, dll sebagai tanaman etase ketiga dan kelapa dipilih
sebagai tanaman etase keempat.
Pengoptimalan lahan untuk rumput atau tanah kosong dapat diterapkan
silvopastoral yaitu suatu bentuk agroforestri yang merupakan campuran kegiatan
kehutanan dan peternakan. Tanaman kayu keras yang diselingi jenis rumput-rumputan
dan jenis hijauan pakan ternak lain ditanam secara bersama-sama tanpa merusak
tegakan.
Pengoptimalan lahan permukiman yaitu membuat permukiman hijau dengan
sistem pekarangan. Pekarangan adalah lahan sekitar rumah yang ditumbuhi campuran
tanaman semusim dan tanaman keras dan mempunyai manfaat ekonomi, biofisik dan
sosio kultural bagi pemiliknya.
Pengoptimalan lahan di sawah tadah hujan dengan cara menanam tanaman kayu
keras disekeliling sawah. Anonim (1992) dalam Wulandari (2014) menguraikan bahwa
daerah persawahan pohon-pohon serbaguna dapat ditanam disekitar tanaman pertanian
sebagai pagar hidup, penahan angin, pengikat nitrogen, penghasil buah-buahan maupun
kayu bakar. Pohon-pohon ini berfungsi dalam perputaran mineral dalam tanah. Jenisjenis pohon pengikat nitrogen diantaranya yaitu : Acacia spp., Dalbergia spp., Moringa
oleifera, Gliricidae sepium, Leucaena leucocephala.
Secara umum kondisi neraca air di Sub DAS Kodil setelah dilakukan simulasi
perubahan penggunaan lahan menunjukkan hasil yang lebih baik meskipun
perubahannya sedikit. Adanya peningkatan nilai evapotranspirasi aktual tahunan setelah
simulasi, menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan vegetasi maka kebutuhan air
oleh tanaman akan meningkat. Melalui daun dan bagian tubuh pohon lainnya, air yang
berasal dari dalam tanah tersebut diuapkan (proses transpirasi) sebagai bagian dari
proses fisiologis pohon. Selain itu, sebagian sinar matahari yang diterima oleh vegetasi
akan dipantulkan kembali ke atmosfer. Namun, dengan adanya vegetasi maka akan
memperkecil proses terjadinya penguapan air dibandingkan lahan yang dibiarkan
kosong. Hal ini sesuai dengan pernyataan Linsley dkk. (1996) yang menjelaskan bahwa
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nilai albedo (dalam persen) berkisar antara 10 sampai 20 untuk hutan-hutan yang hijau,
15 sampai 30 untuk dataran-dataran yang tertutup rumput, 15 sampai 25 untuk ladingladang pertanian, 10 sampai 25 untuk tanah kosong yang berwarna gelap dalam
keadaaan kering dan 20 sampai 50 untuk tanah berpasir yang kering dan berwarna
terang.
Tabel 2. Perubahan Sebelum dan Sesudah Dilakukan Simulasi Perubahan Penggunaan
Lahan di Sub DAS Kodil
No

Perubahan

Kawasan II

Kawasan III

Kawasan IV

1

Kawasan I
2

1

2

1

2

1

2

1

Sto (mm/m)

114.37

119.65

128.86

149.61

102.43

129.63

134.85

138.36

2

Ea (mm/tahun)

873.67

873.78

1044.12

1049.66

1180.29

1195.14

1086.23

1087.31

3

Defisit (mm/tahun)

2.35

2.24

54.56

49.02

122.07

107.22

68.40

67.32

4

Surplus (mm/tahun)

2586.71

2586.61

2107.64

2102.10

1853.36

1838.52

2058.47

2057.39

5

Run off (mm/tahun)

1940.03

1939.96

1580.73

1576.58

1390.02

1378.89

1543.85

1543.04

6

Ia (%)

0.27

0.26

4.97

4.46

9.37

8.23

5.92

5.83

Penurunan run off terjadi karena adanya penambahan vegetasi dapat
memperlambat jalannya air larian dan memperbesar jumlah air yang tertahan di atas
permukaan tanah, dengan demikian laju air larian akan menurun. Asdak (2010)
menjelaskan bahwa, sistem perakaran vegetasi dan seresah yang dihasilkan dapat
membantu menaikkan permeabilitas tanah sehingga meningkatkan laju infiltrasi dan
menurunkan volume air larian.
KESIMPULAN DAN SARAN
Indeks kekeringan di Sub DAS Kodil secara berurutan dari kawasan I sampai
kawasan IV yaitu 0,27%; 4,97%; 9,37% dan 5,92% yang seluruhnya masuk dalam
kriteria sedikit kekurangan air. Setelah dilakukan simulasi perubahan penggunaan lahan
dengan menanami tanaman kayu keras menyebabkan terjadinya penurunan indeks
kekeringan air secara berurutan yaitu 0,26%; 4,46%; 8,23% dan 5,83%.
Optimalisasi pengunaan lahan di Sub DAS Kodil untuk kawasan yang belum
menerapkan sistem agroforestri dapat berupa semak/belukar dihutankan kembali,
tegalan dan kebun diubah menjadi kebun campur, tanah kosong atau rumput
menerapkan sistem silvopastoral (perpaduan bidang kehutanan dan peternakan),
permukiman menjadi permukiman hijau dan sawah tadah hujan dengan menanami
tanaman kayu keras di sekeliling lahan (tumpangsari)
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LAJU PERTUMBUHAN SARGASSUM YANG DIBUDIDAYA DI TELUK EKAS
LOMBOK TIMUR1
(GROWTH RATE OF SARGASSUM CULTIVATED IN EKAS BAY LOMBOK
TIMUR)
Karnan, Agil Al Idrus dan Lalu Japa
(Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Mataram)
Email: karnan.ikan@gmail.com; HP. 081237573791

ABSTRAK
Laju kerusakan habitat dan kehilangan keanekaraman hayati yang disebabkan baik oleh
perubahan iklim global maupun aktivitas manusia terus terjadi dalam beberapa dekade terakhir.
Keberadaan komunitas Sargassum di laut sebenarnya memiliki fungsi strategis dalam
menentukan keberlanjuan kehidupan berbagai jenis biota ekonomis penting seperti ikan dan
berbagai jenis hewan invertebrata. Saat ini, pengambilan Sargassum oleh masyarakat masih
terus berlangsung. Untuk menghentikan kegiatan ini bukanlah hal yang mudah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan Sargassum yang dibudidaya di perairan Teluk
Ekas Lombok Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan harian (daily growth
rate, DGR) pada bulan pertama sebesar 4,70%, sedangkan pada bulan kedua sebesar 1,82%.
Berdasarkan hasil ini dapat direkomendasikan bahwa budidaya Sargassum merupakan
komoditas yang layak untuk dikembagkan dalam upaya diversifikasi sumber pendapatan
masyarakat pesisir sekaligus sebagai strategi dalam melakukan restorasi habitat akibat
pengambilan Sargassum secara liar.
Kata kunci: habitat pesisir, intertidal, restorasi, Sargassum,
ABSTRACT
Habitat degradation and loose of biodiversity caused by global climate change and human
activities are continue in recentdecades. The existency of Sargassum community in marine
system has stratgic contribution for sustainability of economically importants species such as
fishes and invertebrates. Recently, collecting Sargassum from wild is still done by coastal
community. It has been realized that to stop the activity is not easy task. This research intended
to define growth rate of Sargassum cultivated in Ekas Bay of Lombok Timur. After two months
cultivatios, this research showed that daily growth rate (DGR) of Sargassum is 4,70% in first
month and 1,82% in second month.Based on this, it is recommeded that Sargassum cultivation
is a reasonablecommodity to be developed as an income generating for coastal communities
and appropriate strategy to restore and reduce habitat degradation caused by Sargassum
gleaners.
Key words: Coastal habitat, degradation, intertidal zone, restoration, Sargassum.

LATAR BELAKANG
Sudah tidak terbantahkan lagi bahwa sumberdaya hayati pesisir dan laut,
khususnya ikan, telah memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan masyarakat.
Bertambahnya jumlah penduduk yang diikuti oleh meningkatnya kesadaran masyarakat
akan manfaat yang didapatkan dari makanan yang bersumber dar laut telah berdampak
nyata terhadap meningkatnya jumlah permintaan akan makanan yang berasal dari laut
ini. Peningkatan permintaan tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat lokal, tetapi
juga berasal dari pasar luar daerah bahkan luar negeri. Kondisi ini akan menimbulkan
tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan sumberdaya hayati yang ada di alam
(Karnan et al., 2011). Dari lima komodias unggulan yang ditangkap di perairan Selat
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Alas, Nusa Tenggara Barat, dilaporkan bahwa hanya ikan teri dan kakap merah yang
tingkat pemanfaatannya masih masih di bawah jumlah tangkapan yang diperbolehkan
(JTB), sedangkan tiga jenis ikan lainnya, lemuru, tembang, dan cumi-cumi telah
melampaui JTB (Karnan et al., 2012a). Karnan et al., (2012b) menambahkan bahwa
penangkapan cumi-cumi di Selat Alas tidak hanya melampaui JTB, tetapi juga telah
melampaui potensi lestarinya.
Permintaan pasar yang terus meningkat terhadap sumberdaya tersebut telah
memaksa nelayan untuk melakukan penangkapan terhadap sumberdaya ikan dengan
cara yang merusak (desructive), seperti penggunaan potassium, bom, dan beraneka
ragam bentuk alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Teknik penangkapan ini telah
terbukti memberikan dampak yang buruk tidak hanya terhadap habitat ikan, seperti
terumbu karang dan padang lamun, tetapi juga terhadap sumberdaya ikan itu sendiri.
Hasil pemantauan terhadap kondisi terumbu karang, khususnya di Nusa Tenggara Barat,
termasuk beberapa perairan di Lombok Timur dilaporkan sebagian dalam kondisi rusak
dan hanya sebagian kecil saja yang masih dalam kondisi baik (Bachtiar dan Karnan
2002; Bachtiar et al., 2003; Bachtiar dan Karnan 2003). Jika kondisi ini dibiarkan terus
berlangsung dapat berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini
menggantungkan kehidupannya dari sumberdaya ini.
Kesulitan ekonomi masyarakat pesisir telah menyebabkan masyarakat pesisir
mulai mengalihkan kegiatan mereka menjadi “pengambil” Sargassum. Kondisi ini dapat
dilihat di berbagai lokasi Pantai Utara, Timur dan Selatan Pulau Sumbawa seperti Teluk
Soro, Teluk Nggira dan teluk Cempi (Karnan et al., 2010). Sementara itu, di Pulau
Lombok, aktivitas ini banyak dilakukan di kawasan Teluk Ekas, Lombok Timur.
Sargassum merupakan suatu komunitas vegetasi yang berada di daerah subtidal
(Yoshida et al., 1963) dan tersebar luas di perairan hangat dan sedang (temprate),
khususnya di daerah Indo-Pasifik dan Australia (Noiraksa et al., 2013). Secara ekologis,
kompleksitas yang dbentuk oleh komunitas Sargassum ini memiliki fungsi yang sama
dengan terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yaitu sebagai daerah asuhan
(nursery ground), tempat mencari makan (feeding ground), tempat memijah (spawning
ground) dan meletakkan telur bagi berbagai macam biota laut seperti ikan dan cumicumi. Keberadaan komunitas Sargassum ini dapat pula meredam kecepatan arus
sehingga berperan penting dalam penyelamatan pantai.
Aktivitas pengambilan Sargassum ini sangat mudah dilakukan dan memberi
jaminan yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sesaat masyarakat dalam
waktu yang singkat. Jika hal ini dibiarkan berlanjut, kegiatan ini berpotensi mengancam
keberadaan sumberdaya hayati yang berasosiasi, seperti ikan dan biota ekonomis
lainnya.Selain itu, kecepatan arus yang menuju pantai tidak ada lagi yang meredam
maka dapat menimbulkan erosi pantai.
Selama ini, upaya restorasi habitat perikanan di laut banyak dilakukan dengan
menggunakan terumbu buatan (artificial reefs), transplantasi karang, biorock, dan
penanaman mangrove. Aktivitas pengambilan Sargassum tidak mudah untuk dihentikan
selama kegiatan ekonomi alternatif yang dapat menghidupi masyarakat belum
diciptakan. Karena itu, budidaya Sargassum merupakan salah satu alternatif yang
potensial untuk mengatasi permasalahan kerusakan habitat biota intertidal sekaligus
memberikan peluang mata pencaharaian alternatif bagi masyarakat pesisir, khususnya
nelayan skala kecil yang kehidupannya sangat tergantung kepada kondisi sumberdaya
yang ada di wilayah pesisir dan sekitarnya.Tetapi, dukungan informasi terkait aspek
bio-ekologi biota ini, khususnya pertumbuhannya di Indonesia tidak tersedia.
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BAHAN DAN METODA
Lokasi penelitian
Karakteristik fisik perairan pantai, khususnya perairan intertidal di Indonesia
hampir sama. Karena itu, penelitian ini akan dilaksanakan di perairan Teluk Ekas,
Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi di daerah ini
didasarkan pada beberapa pertimbangan, di antaranya: Teluk Ekas merupakan salah satu
kawasan perairan teluk yang paling luas di pulau Lombok, aktivitas masyarakat yang
beragam seperti nelayan tangkap, budidaya, dan pariwisata. Di kawasan ini pula terletak
kawasan konservasi laut yang oleh masyarakat setempat disebut suaka perikanan.
Pengumpulan dan pengikatan bibit
Kawasan Teluk Ekas merupakan salah satu kawasan intertidal yang cukup luas
dan merupakan salah satu sumber Sargassum utama di Nusa Tenggara Barat. Karena
itu, bibit Sargassum yang dibudidaya dalam penelitian ini dikumpulkan dari daerah
perairan ini.Thallus yang terlihat kokoh dan sehat dipotong, ditimbang hingga mencapai
bobot 100 gram, dan diikat dengan tali rafia untuk dijadikan bibit. Ikatan bibit ini
selanjutnya diikat pada sebuah tali ris sehingga membentuk untaian sepanjang 10 meter.
Disain penelitian
Sargassum merupakan vegetasi yang bagian bawahnya melekat pada dasar
perairan. Karena itu, sistem budidaya yang digunakan akan disesuaikan dengan
kebiasaan hidup biota ini yaitu dengan modifikasi metode lepas dasar (off bottom
method) yang biasa digunakan dalam budidaya rumput laut. Empat buah patok utama
ditempatkan sedemikian rupa pada kedalaman 5-6 meter sehingga membentuk pola
persegi empat dengan luas 100 meter persegi. Tali ris utama dipasang di antara jangkar.
Berikutnya, tali ris tempat mengikat Sargassum diikat di antara tali ris utama dengan
jarak 100 centimeter. Rumpun Sargassumyang masing-masing berbobot 100 gram
diikat pada tali ris dengan jarak 50 centi meter. Dengan demikian dalam setiap 100
meter persegi akan didapatkan sebanyak 200 rumpun Sargassum.
Pengumpulan data
Pengukuran bobot Sargassum dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu ketika sebelum
ditanam, usia satu dan dua bulan. Penimbangan tanaman pada bulan pertama dan kedua
dilakukan dengan cara melepas ikatan rumpun dari tali ris, kemudian ditimbang.
Semula, direncanakan pengukuran bobot Sargassum akan dilakukan pada akhir bulan
ketiga, namun karena memasuki bulan ke tiga kondisi perairan di lokasi penelitian yang
kurang bersahabat, yaitu angin kencang dan gelombang tinggi, maka pengukuran bobot
sargassum pada bulan ketiga tidak dapat dilaksanakan. Pada saat ini, Sargassum yang
dibudidaya terlepas dari ikatannya dan hanyut terbawa air.
Laju Pertumbuhan
Laju pertumbuhan Sargassum yang ditanam dianalisis menggunakan formula
Dawes et al.,(1993) sebagai berikut:
1⁄
𝑡

𝑊𝑡
𝐷𝐺𝑅% = [( )
𝑊0

− 1] 𝑥 100

Dimana:
DGR = Daily Growth Rate (Laju Pertumbuhan Harian, % gram/hari)
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

775

Wt

= Berat Sargassum pada hari ke-t (gram)

Wo

= Berat awal Sargassum (gram)

t

= jumlah hari tanam (hari)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan
Gambar 1 dan Tabel 1 menyajikan perkembangan bobot Sargassum yang
dibudidaya dalam penelitian ini. Sebagaimana diketahui bahwa bobot awal Sargassum
sama, yaitu 100 gram/rumpun. Setelah berumur satu bulan (28 HST), rata-rata bobot
tanaman ini bertambah menjadi 362,16 gram/rumpun, atau naik 262,13% dari bobot
awal (Tabel 1). Pada bulan kedua (56 HST), rataan bobot tanaman tumbuh menjadi
600,8 gram/rumpun, atau meningkat 500,80%, lebih dari lima kali lipat bobot awal. Di
sini terlilhat bahwa selisih bobot antara bulan kedua dan pertama adalah 238,67 gram,
yang berarti kenaikan bobot hanya 66% dari bulan pertama. Hasil ini mengindikasikan
bahwa pertumbuhan yang pesat terjadi pada periode bulan pertama.
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Gambar 1. Rataan pertumbuhan Sargassum yang dibudidaya di Teluk
Ekas, Lombok Timur 2016
Tabel 1 juga menyajikan laju pertumbuhan harian (daily growth rate, DGR)
Sargassum yang dibudidaya di Teluk Ekas yang secara diagram disajikan pada Gambar
2. Pada periode I (28 HST), rataan laju pertumbuhan harian mencapai 4,70%.
Sementara itu, DGRSargassum pada periode II, nilai ini menurun drastis, yaitu
1,82%.Besaran DGR yang didapatkan ini sejalan dengan rataan perkembangan
pertumbuhan (bobot) yang diuraikan sebelumnya.Pertumbuhan yang pesat terlihat
berlangsung pada bulan pertama, sedangkan pada bulan berikutnya mengalami
penurunan. Kondisi ini merupakan gejala umum yang terjadi pada makhluk hidup
dimana laju pertumbuhan individu muda lebih cepat dari pada yang lebih tua. Pada
bagian tubuh yang masih muda, misalnya pada bagian tunas, kaya akan jaringan
meristem yang merupakan pusat berlangsungnya pembelahan sel mitosis. Karena itu,
sel-sel yang sedang bermitosis bertanggung jawab memelihara pertumbuhan tanaman.
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Tabel 1.

Selisih rata-rata bobot dan laju pertumbuhan (Daily Growth Rate,
DGR)Sargassum antara hari 1 – 28; 28 -56; dan 1 -56 di Teluk Ekas 2016

No

Hari Ke

Selisih Bobot (gram)

1
2

1 – 28
28 – 56

262,13
193,67

Laju Pertumbuhan Harian
(Daily Growth Rate, DGR) (%)
4,59
1,74

Kondisi pertumbuhan Sargassum yang dikemukan di atas serupa dengan yang
diamati pada rumput laut jenis Kappaphycus alfarezii. Eswaran et al., (2002)
mengatakan bahwa laju pertumbuhan maksimum pada Kappaphycus alfarezii terjadi
pada umur 30 hari dan laju ini akan menurun ketika memasuki umur berikutnya.
Pertumbuhan Sargassum tidak hanya ditentukan karena faktor waktu (umur). Santelices
(1999) menjelaskan bahwa laju pertumbuhan rumput laut dikendalikan oleh interaksi
yang kompleks dari penyinaran (irradiance), suhu, nutrien, dan pergerakan air.
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Gambar 2. Rataan Laju Pertumbuhan Harian (Daily Growth Rate, DGR) Sargassum di
Teluk Ekas, Lombok Timur
Mekanisme perkembangbiakan alga cukup beragam (Pereira dan Neto 2015).
Reproduksi vegetatif, seperti alga coklat, berlangsung dengan cara dipisah-pisah
(fragmentasi). Cara ini telah dimanfaatkan secara luas dalam pengembangan budidaya
alga. Cabang-cabang yang muda, sehat dan kuat dipotong dari induk yang terpilih,
selanjutnya dijadikan bibit dalam budidaya.
Penampilan Sargassum hasil budidaya
Melihat pertumbuhan Sargassum yang cepat, maka ini merupakan informasi
yang baik untuk sebagai bahan petimbangan dalam melakukan restorasi habitat
intertidal yang terus mengalami kerusakan. Saat iniSargassum telah menjadi salah satu
komoditas ekspor, maka peluang pasarnya pun tinggi, sehingga upaya
pengembangannya dalam skala yang lebih luas patut dipertimbangkan secara lebih
serius.
Kondisi cuaca yang menimpa wilayah Lombok bagian selatan pada saat
peneltian ini dilakukan seperti yang diuraikan sebelumnya adalah bersamaan dengan
datangnya musim angin tenggara. Sebagaimana diketahui bahwa secara reguler,
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terutama pada bulan Juni – Agustus merupakan puncak musim angin tenggara. Pada
periode ini seringkali merupakan musim paceklik bagi pembudidaya, terutama
pembudidaya rumput laut di lokasi ini.
Jika dicermati lebih mendalam, selain disebabkan oleh kondisi perairan yang
berarus dan bergelombang kuat, terlepasnya Sargassum yang dibudidaya dalam
penelitian ini juga dipicu oleh bentuk fisik tanaman itu sendiri. Secara morfologi, Kadi
(2005) menguraikan bahwa kebutuhan intensitas cahaya matahari marga Sargassum
lebih tinggi dari pada marga algae merah, tumbuh berumpun dengan untaian cabangcabang dengan panjang thalli utama mencapai 1 – 3 m. Dalam penelitian ini, Sargassum
yang dibudidaya mencapai panjang lebih dari 2 meter.
Di setiap percabangan terdapat gelembung udara berbentuk bulat yang disebut
“bladder” yang berguna untuk menopang cabang-cabang thalli terapung ke arah
permukaan air untuk mendapatkan intensitas cahaya matahari.Di alam, Sargassum
tumbuh pada dasar perairan yang keras (Yoshida et al.,1963). Ukuran fisik yang
panjang dan bercabang disertai dorongan ke atas yang ditimbulkan oleh “bladder” ini
mengakibatkan thalli Sargassum mudah terlepas. Kadi (2005) juga menjelaskan bahwa
Sargassum memerlukan substrat dasar karang mati, batuan vulkanik dan benda-benda
yang bersifat “massive” yang berada di dasar perairan. Sementara dalam penelitian ini,
bagian basal dari Sargassum belum menyatu dengan tali nilon dimana bibit diikat
sehingga mudah terlepas.
Hasil penelitian ini memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam upaya
rehabilitasi habitat dan diversifikasi pendapatan masyarakat pesisir. Dalam hal ini,
pembudidaya memerlukan waktu sekitar 2 bulan untuk mendapatkan hasil panen
Sargassum. Budidaya Sargassum akan memberikan manfaat ganda, yaitu secara
ekologis dan ekonomi. Secara ekologis, budidaya yang dilakukan selama sekitar 2 bulan
ini akan memberikan kesempatan yang baik bagi biota yang berasosiasi untuk
memanfaatkannya. Tersedianya habitat yang baik akan memicu terjadinya rekrutmen
individu-individu muda. Ini seiring dengan pernyataan Wells dan Rooker (2004) bahwa
Sargassum berfungsi sebagai penyedia habitat asuhan dan mempengaruhi keberhasilan
rekrutmen beberapa spesies.
Secara ekonomi, budidaya Sargassum merupakan usaha yang menjanjikan.
Permintaan pasar terhadap Sargassum selalu ada. Dalam kala tertentu, budidaya
tanaman yang tumbuh cepat ini dapat menggantikan kegiatan budidaya rumput laut,
khususnya Euchema cottonii yang dalam beberapa tahun terakhir ini selalu gagal panen
karena serangan penyakit. Musim tanam rumput laut di lokasi ini juga sangat tergantung
pada musim sehingga pada waktu tertentu bisa terjadi masa tanpa produksi. Sargassum
bisa didapatkan hampir sepanjang tahun, walaupun ada musim puncaknya. Informasi
hasil penelitian tentang siklus musim Sargassum belum dilaporkan di Indonesia.
Namun di lokasi lain hal ini telah dilakukan. Rao dan Rao (2002) menemukan bahwa
alga coklat Sargassum polycytum tumbuh di daerah intertidal Visakhapatnam India
sepanjang tahun dan memiliki pertumbuhan unimodal, yaitu sekitar bulan Desember.
KESIMPULAN DAN SARAN
Selama dua bulan pengamatan, diketahui bahwa pertumbuhan Sargassum yang
terbaik berlangsusng pada bulan pertama dengan DGR sebesar 4,70%, sedangkan pada
bulan kedua menurun sehingga menjadi 1,82%. Berdasarkan hasil ini dapat disarankan
bahwa budidaya Sargassum merupakan komoditas yang layak untuk dikembangkan
dalam upaya diversifikasi sumber pendapatan masyarakat pesisir sekaligus sebagai

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

778

strategi dalam melakukan restorasi habitat akibat pengambilan Sargassum secara liar.
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PERANAN INOVASI TEKNOLOGI DALAM UPAYA MENGATASI DAMPAK
PERUBAHAN IKLIM TERHADAP SEKTOR PERTANIAN
(ROLE OF TECHNOLOGICAL INNOVATION EFFORTS IN COPING WITH
CLIMATE CHANGE ON THE AGRICULTURAL SECTOR)
Desak Made Rai Puspa dan I Made Sukadana
Balai PengkajianTeknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl.By Pass NgurahRai, Pesanggaran, Denpasar-Selatan, Bali, 80222
Email: bptp_bali@yahoo.com

ABSTRAK
Perubahan iklim tidak bisa terlepas dari akibat pemanasan global yang dapat mengubah
kondisi iklim global, regional, maupun lokal. Terkait dengan hal tersebut perubahan
iklim memberikan dampak pada kenaikan suhu dan perubahan curah hujan sehingga
membawa dampak negatif bagi sektor pertanian terutama pada penurunan produktivitas.
Perubahan iklim juga berdampak menimbulkan risiko baru terhadap ketahanan pangan.
Untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap keberlanjutan produksi pertanian,
berbagai inovasi teknologi telah dikembangkan oleh berbagai instansi terkait. Teknologi
adaptasi yang telah ada akan terus dikembangkan dalam menghadapi perubahan iklim di
sektor pertanian adalah : Kalender Tanam (pola tanam berdasarkan pola curah hujan
dan ketersediaan air irigasi), Varietas Unggul Baru yang adaptif (VUB tahan kering
dan umur genjah dan VUB tahan genangan), teknologi pengelolaan sumberdaya air
(teknologi identifikasi potensi ketersediaan air, teknologi panen, hujan dan aliran
permukaan, teknologi prediksi curah hujan dan teknologi irigasi) serta teknologi
pengelolaan sumber daya lahan/tanah seperti pemupukan. Peranan inovasi teknologi
dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian menjadi
sangat penting dalam hal penyediaan bahan pangan. The role of technological
innovation in tackling the impact of climate change on the agricultural sector is very
important in terms of providing food.
Kata kunci: Inovasi teknologi, Pertanian, perubahan iklim

ABSTRACT
Climate change can not be separated from the effects of global warming that could
change the climate conditions globally, regionally, and locally. Related to this climate
change impact on the rise in temperatures and changes in rainfall that negatively
impacted the agricultural sector mainly to a decrease in productivity. Climate change
also impacts pose new risks to food security. To address the impact of climate change
on the sustainability of agricultural production, technological innovations have been
developed by various agencies. Technology adaptation already in place will continue to
be developed in the face of climate change in the agricultural sector are: Planting
Calendar (cropping pattern based on the pattern of rainfall and availability of water for
irrigation), new varieties that are adaptive (VUB drought resistant and early maturity
and VUB hold puddle), water management technologies (technologies to identify
potential availability of water, harvesting technology, rain and runoff, rainfall
prediction technology and irrigation technology) and technology resource management
land / soil as fertilizer.
Key words: Technological innovation, agriculture, climate Change.
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LATAR BELAKANG
Diseminasi inovasi teknologi pertanian selama ini telah mengakibatkan
terjadinya perubahan paradigma masyarakat dalam bidang kehidupan sosial ekonomi.
Ketergantungan terhadap ketersediaan hasil teknologi cukup tinggi, hal ini tidak
menjadi masalah apabila memang benar-benar memberi manfaat berkelanjutan kepada
petani, namun apabila hasil teknologi tersebut ternyata banyak memberikan hambatan
kepada petani maka akan menjadi masalah besar bagi penguatan ketahanan pangan dan
sudah tentu akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia.
Pertanian, terutama sub sektor tanaman pangan, paling rentan terhadap
perubahan iklim terkait tiga faktor utama, yaitu biofisik, genetik, dan manajemen. Hal
ini disebabkan karena tanaman pangan umumnya merupakan tanaman semusim yang
relatif sensitif terhadap cekaman, terutama cekaman (kelebihan dan kekurangan) air.
Secara teknis, kerentanan sangat berhubungan dengan sistem penggunaan lahan dan
sifat tanah, pola tanam, teknologi pengelolaan tanah, air, dan tanaman, serta varietas
tanaman (Las et al., 2008b). Tiga faktor utama yang terkait dengan perubahan iklim
global, yang berdampak terhadap sector pertanian adalah: (1) perubahan pola hujan dan
iklim ekstrim (banjir dan kekeringan), (2) peningkatan suhu udara, dan (3) peningkatan
muka air laut.
Pelandaian produksi pertanian, terutama sumber pangan pokok (staple food)
selain secara inherent disebabkan oleh tingkat kesuburan tanah yang terus mengalami
penurunan karena intensifnya pemanfaatan lahan, penyempitan lahan pertanian, juga
dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh faktor perubahan iklim.
Hal ini mengingat suatu lingkungan pertanaman merupakan satu kesatuan sistem yang
saling berinterkasi, sehingga satu faktor dalam kondisi minimum akan menjadi
pembatas bagi perkembangan tanaman secara keseluruhan. Guna mempertahankan
sekaligus meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan yang berhubungan erat
dengan perubahan iklim, maka diperlukan upaya strategis yang salah satu diantaranya
melalui adaptasi dan modifikasi pengelolaan lingkungan pertanaman.
Sektor pertanian merupakan pilar utama pembangunan perekonomian Indonesia
dikarenakan hampir seluruh kegiatan perekonomian Indonesia berpusat pada sektor
tersebut. Untuk mencapai keberhasilan peningkatan pembangunan sektor pertanian
diperlukan adanya kerjasama antara berbagai kalangan yang berkecimpung langsung
dibidang pertanian baik itu dari pelaku pertanian dalam hal ini petani, pemerintah,
lembaga peneliti, ilmuwan, innovator, kalangan akademik maupun pihak swasta sebagai
kalangan industry, dengan demikian diharapkan dengan hal tersebut dapat memecahkan
masalah kebuntuan terhadap masalah pertanian yang dihadapi sehingga pada akhirnya
dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Kementan (2012), meyatakan bahwa untuk mengantisipasi dampak perubahan
iklim terhadap sektor pertanian diperlukan arah dan strategi antisipasi dan penyiapan
program aksi adaptasi dengan dukungan teknologi inovatif dan adaptif. Bahkan
kebijakan sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim memposisikan upaya
adaptasi sebagai strategi dan prioritas utama. Upaya adaptasi dipandang sebagai langkah
penyelamatan agar ketahanan pangan dan sasaran pembangunan pertanian dapat
dicapai. Upaya adaptasi dilakukan melalui pengembangan pertanian yang toleran
(resilience) terhadap variabilitas dan perubahan iklim saat ini dan di masa yang akan
datang.
Haryono (2014), menyatakan bahwa agar pengaruh perubahan iklim tidak
mendominasi sektor pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan berbagai
inovasi teknologi pertanian. “Berbagai pihak berusaha menciptakan inovasi teknologi
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pertanian. Misalnya mengembangkan teknologi biofertilizer dan bilpeat untuk
meningkatkan produksi ketersediaan pangan. Berbagai inovasi teknologi yang
dihasilkan melalui penelitian, diyakini mampu menekan dampak perubahan iklim
terhadap keberlanjutan produksi pertanian. Dalam hal ini upaya terhadap perubahan
iklim harus diposisikan sebagian bagian integral dalam kebijakan pembangunan
pertanian.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan membuktikan
keterkaitan antara peranan inovasi teknologi dengan sektor pertanian. Mengingat
permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam essay
yang berjudul : ” Peranan Inovasi Teknologi Dalam Upaya Mengatasi Dampak
Perubahan Iklim Terhadap Sektor Pertanian ”
Tulisan ini mengulas upaya mengatasi perubahan iklim melalui peranan inovasi
teknologi untuk keberlanjutan ketahanan pangan. Tulisan ini diharapkan mampu
memberikan analisis komprehensif bagaimana menghadapi perubahan iklim dalam
kaitannya dengan sektor pertanian.
Tujuan penulisan peranan inovasi teknologi dalam upaya mengatasi dampak
perubahan iklim terhadap sektor pertanian diantaranya adalah : (1) Untuk mengetahui
peranan inovasi teknologi dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim; (2)
Memberi masukan dalam upaya identifikasi teknologi existing dan sederhana
(indigenous technology dan local wisdom), serta perakitan teknologi yang adaptif
terhadap perubahan iklim; dan (3) Memberikan informasi iklim dan diseminasi
teknologi yang inovatif dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Sasaran yang ingin dicapai dalam penulisan tulisan ini antara lain adalah: (1)
Meningkatnya pemahaman terhadap dampak dan upaya adaptasi perubahan iklim pada
sektor pertanian oleh petani atau masyarakat; (2) Meningkatkan kepedulian dan
pemahaman petani atau masyarakat pertanian terhadap informasi iklim dan upaya
implementasi teknologi adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian.
Metodologi yang di gunakan dalam penulisan tulisan ini adalah dengan
mengunakan metode internet dan studi pustaka.
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM PADA SEKTOR PERTANIAN
Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat merasakan dampak akibat
terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim ini mengancam ketahanan pangan di
seluruh wilayah di Indonesia dikarenakan peningkatan suhu udara (Panji, 2014). Suhu
udara akan meningkat sehingga dapat mempengaruhi tanaman, hal ini disebabkan oleh
meningkatkan laju pernafasan (respirasi) dan penguapan (transpirasi) berakibat
meningkatkan konsumsi air, selain meningkatkan perkembangbiakan Organisme
Pengganggu Tanaman (OPT) tertentu yang pada akhirnya menurunkan produktivitas
tanaman. Peningkatan suhu udara ini juga mempercepat pematangan buah dan biji yang
mengakibatkan penurunan mutu hasil tanaman.
Penyebab utama perubahan iklim adalah kegiatan manusia (antropogenik) yang
berkaitan dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) seperti CO2, methane
(CH4), CO2, NO2, dan CFCs (chlorofluorocarbons) yang mendorong terjadinya
pemanasan global dan telah berlangsung sejak hampir 100 tahun terakhir (Litbangtan,
2011). Perubahan iklim akan berpengaruh terhadap sektor pertanian yang bersifat multi
dimensional, mulai dari sumberdaya, infrastruktur pertanian, dan sistem produksi
pertanian, hingga aspek ketahanan dan kemandirian pangan, serta kesejahteraan petani
dan masyarakat pada umumnya.
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Sehubungan dengan adanya perubahan iklim yang terjadi di Indonesia pada
umumnya dan Provinsi Bali khususnya, maka seluruh pihak yang bergerak di sektor
pertanian harus mengerahkan seluruh daya upaya agar dampaknya terhadap produksi
tanaman yang berujung pada ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan petani,
dapat dikurangi seminimal mungkin.
Pertanian, terutama subsektor tanaman pangan, paling rentan terhadap
perubahan iklim terkait tiga faktor utama, yaitu biofisik, genetik, dan manajemen. Hal
ini karena tanaman pangan umumnya merupakan tanaman semusim yang relatif sensitif
terhadap cekaman, terutama kelebihan dan kekurangan air. Secara teknis, kerentanan
sangat berhubungan dengan sistem penggunaan lahan dan sifat tanah, pola tanam,
teknologi pengelolaan tanah, air, dan tanaman, serta varietas tanaman (Las et al. 2008a).
Dampak perubahan iklim ini menyebabkan peningkatan suhu udara, kenaikan
muka air laut, perubahan pola hujan yang artinya terjadi pergeseran musim, juga
menyebabkan perubahan pola iklim ekstrim seperti El Nino, yang ditandai oleh adanya
musim kemarau yang panjang, dan La Nina, di mana musim hujan lebih lama dari
biasanya, menjadi lebih sering terjadi, dari siklus 3-7 tahun sekali menjadi 2-5 tahun
sekali.
Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat merasakan dampak akibat
perubahan iklim yang terjadi. Perubahan iklim ini mengancam ketahanan pangan di
seluruh wilayah di Indonesia dikarenakan peningkatan suhu udara. Meningkatnya suhu
udara mempengaruhi tanaman karena meningkatkan laju pernafasan (respirasi) dan
penguapan (transpirasi) sehingga meningkatkan konsumsi air, selain meningkatkan
perkembangbiakan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tertentu yang pada
akhirnya menurunkan produktivitas tanaman. Peningkatan suhu udara ini juga
mempercepat pematangan buah dan biji yang mengakibatkan penurunan mutu hasil
tanaman (Panji, 2014).
Sehubungan dengan adanya perubahan iklim yang terjadi khusunya di Provinsi
Bali, maka seluruh pihak yang bergerak di sektor pertanian harus mengerahkan seluruh
daya upaya agar dampaknya terhadap produksi tanaman yang berujung pada ketahanan
pangan nasional serta kesejahteraan petani, dapat dikurangi seminimal mungkin. Oleh
karenanya Kementerian Pertanian membuat strategi Antisipasi, Mitigasi dan Adaptasi
(AMA) perubahan iklim untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap sektor
pertanian.
STRATEGI ANTISIPASI, MITIGASI DAN ADAPTASI
Strategi adaptasi merupakan upaya penyesuaian kegiatan dan teknologi dengan
kondisi iklim yang disebabkan oleh fenomena perubahan iklim akibat pemanasan
global. Strategi dan kebijakan umum penanggulangan dampak perubahan iklim
terhadap pertanian adalah memposisikan program aksi adaptasi pada sub sektor
tanaman pangan dan hortikultura sebagai prioritas utama agar peningkatan produksi dan
ketahanan pangan nasional dapat dipertahankan.
Antisipasi merupakan penyiapan arah dan strategi, program dan kebijakan dalam
rangka menghadapi pemanasan global dan perubahan iklim. Beberapa program yang
penting untuk dilaksanakan diantaranya : penyusunan strategi dan perencanaan
pengembangan infrastruktur (terutama jaringan irigasi), evaluasi tata ruang untuk
pengaturan lahan (penyesuaian jenis tanaman dengan daya dukung lahan),
pengembangan sistem informasi dan peringatan dini banjir serta kekeringan,
penyusunan dan penerapan peraturan perundangan mengenai tata guna lahan dan
metode pengelolaan lahan (Panji, 2014). Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya
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adalah peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemahaman
perubahan iklim dan penerapan teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Mitigasi adalah upaya memperlambat laju pemanasan global serta perubahan
iklim melalui penurunan emisi (pancaran) GRK serta peningkatan penyerapan GRK.
Program ini lebih difokuskan pada aplikasi teknologi rendah emisi, antara lain : varietas
unggul dan jenis tanaman yang rendah emisi dan atau kapasitas absorbsi karbon tinggi,
penyiapan lahan tanpa bakar, pengembangan dan pemanfaatan biofuel, penggunaan
pupuk organik, biopestisida dan pakan ternak rendah emisi GRK. Sebagai pribadi dan
komunitas, kita juga dapat berpartisipasi dalam upaya mitigasi ini dengan
mempraktekkan hal-hal seperti : mengurangi pengunaan aerosol, menghemat air dan
energi, mendaur ulang barang-barang seperti plastik, kertas dan kardus, gelas serta
kaleng.
Adaptasi merupakan upaya penyesuaian teknologi, manajemen dan kebijakan di
sektor pertanian dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Program adaptasi lebih
difokuskan pada aplikasi teknologi adaptif, terutama pada tanaman pangan, seperti
penyesuaian pola tanam, penggunaan varietas unggul adaptif terhadap kekeringan,
genangan/banjir, salinitas dan umur genjah, serta penganekaragaman pertanian,
teknologi pengelolaan lahan, pupuk, air, diversifikasi pangan dan lain-lain. Secara
kelembagaan program ini diarahkan untuk pengembangan sistem informasi seperti
sekolah lapang iklim, sistem penyuluhan dan kelompok kerja (pokja) variabilitas dan
perubahan iklim sub sektor pertanian serta pengembangan sistem asuransi pertanian
akibat resiko iklim (crop weather insurance).
INOVASI TEKNOLOGI DALAM UPAYA MENGATASI PERUBAHAN IKLIM
Haryono (2014) menyatakan bahwa agar pengaruh perubahan iklim tidak
mendominasi sektor pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan berbagai
inovasi teknologi pertanian. Berbagai pihak berusaha menciptakan inovasi teknologi
pertanian. Misalnya mengembangkan teknologi biofertilizer dan bilpeat untuk
meningkatkan produksi ketersediaan pangan. Berbagai inovasi teknologi yang
dihasilkan melalui penelitian, diyakini mampu menekan dampak perubahan iklim
terhadap keberlanjutan produksi pertanian. Dalam hal ini upaya antisipasi, mitigasi, dan
adaptasi terhadap perubahan iklim harus diposisikan sebagian bagian integral dalam
kebijakan pembangunan pertanian.
Teknologi adaptasi yang telah dan akan terus dikembangkan dalam menghadapi
perubahan iklim di sektor pertanian adalah : Kalender Tanam (pola tanam berdasarkan
pola curah hujan dan ketersediaan air irigasi), Varietas Unggul Baru yang adaptif
(VUB toleran kegaraman, VUB tahan kering dan umur genjah dan VUB tahan
genangan), teknologi pengelolaan sumber daya air (teknologi identifikasi potensi
ketersediaan air, teknologi panen hujan dan aliran permukaan, teknologi prediksi curah
hujan dan teknologi irigasi) serta teknologi pengelolaan sumber daya lahan/tanah seperti
pemupukan (BBPP Lembang, 2012).
Varietas unggul padi yang rendah emisi diantaranya : Ciherang, Cisantana,
Tukad Belian dan Way Apoburu, varietas padi yang toleran salinitas : Way Apo Buru,
Margasari dan Lambur, yang tahan genangan : Inpari 4, yang toleran wereng coklat :
Inpari 2, Inpari 3 dan Inpari 13, yang berumur genjah : Inpari 11. Varietas unggul padi
yang tahan kekeringan adalah : Dodokan dan Silugonggo, varietas jagung yang tahan
kekeringan : Bima 3, Bantimurung, Lamura, Sukmaraga dan Anoma, varietas kedelai
tahan kekeringan : Argomulyo dan Burangrang, varietas kacang tanah tahan kekeringan
: Singa dan Jerapah, sedangkan varietas kacang hijau yang tahan kekeringan adalah :
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Kutilang. Diharapkan penanaman varietas-varietas ini dapat membantu mengurangi
dampak perubahan iklim terhadap produksi tanaman pangan di indonesia.
Kamandalu (2016), menyatakan bahwa terkait pembahasan dampak perubahan
Iklim khususnya di Provinsi Bali, pihaknya telah mengimlementasikan dalam bentuk
aksi model pertanian bio industri pada dataran tinggi di Desa Antapan Kecamatan
Baturiti Kabupaten Tabanan yang notabennya tempat ini sangat kekurangan air.
Menjawab tantangan tersebut BPTP Bali melalui Program Kementerian Pertanian
Memberikan bantuan pompa hidram yang mampu mengangkat air dengan ketinggian
ratusan meter, serta memberikan penampung air (embung) yang sekaligus dimanfaatkan
sebagai kolam ikan, perangkap hama di malam hari, serta sebagai wahana rekreasi.
PENUTUP
Perubahan iklim merupakan suatu keniscayaan yang telah terjadi di beberapa
tempat. Perubahan dan anomali telah berdampak besar terhadap ketahanan pangan
nasional. Sektor pertanian selain penyumbang efek GRK, tetapi juga sektor yang paling
terpangaruh oleh perubahan dan anomali iklim. Ketersediaan pangan saat ini telah
melebihi standar kecukupan energi dan protein nasional, tetapi angka kecukupannya
belum seideal pemenuhan kecukupan konsumsi di tingkat rumah tangga atau individu.
Selain itu, produksi pangan terus mengalami pelandaian dan statgnasi bahkan
peluang untuk terjadi penurunan produksi juga cukup tinggi. Untuk itu diperlukan
tindakan nyata secara bersama, baik di tingkat global, regional, maupun nasional.
Kementerian Pertanian menyikapi kejadian perubahan iklim dengan menyusun strategi
yang meliputi tiga aspek, yaitu: (a) antisipasi, (b) mitigasi, dan (c) adaptasi pertanian.
Antisipasi merupakan kajian perubahan iklim dengan tujuan untuk meminimalisasi
dampak negatif perubahan iklim.
DAFTAR PUSTAKA
Balitbangtan. 2010. Kerentaan Dan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Sektor
Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian
Pertanian.
Balitbangtan. 2011. Pedoman Umum. Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. 2011.
ISBN 978-602-9462-04-3
BBPP Lembang. 2012. Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim di Sektor Pertanian.
Balai Besar Pelatihan pertanian lembang.
Badan penyuluhan dan
pengembangan SDM Pertanian. Kementerian Pertanian. http://www.bbpplembang.info/index.php/arsip/artikel/artikel-pertanian/551-upaya-mengatasidampak-perubahan-iklim-di-sektor-pertanian
John, P. 2012. Pengembangan Kearifan Lokal Di Sektor Pertanian Dan Upaya
Memgurangi
Dampak
Pemanasan
Global.
http://johnnduka.blogspot.co.id/2012/03/pengembangan-kearifan-lokal-disektor.html. Dikutip : 3 Oktober 2016.
Haryono. 2014. Inovasi Teknologi Pertanian Hadapi Perubahan Iklim.
https://defriang.wordpress.com/2014/06/28/inovasi-teknologi-pertanian-hadapiperubahan-iklim/ Dikutip 21 September 2016
Hidayati, I.N., Suryanto. 2015. Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produksi Pertanian
Dan Strategi Adaptasi Pada Lahan Rawan Kekeringan. Jurnal Ekonomi dan
Studi Pembangunan Volume 16, Nomor 1, April 2015, hlm.42-52

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

786

Kamandalu. 2016. Pembahasan Dampak Perubahan Iklim Sektor Pertanian.
http://bali.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=676:pembahasan-dampak-perubahan-iklim-sektorpertanian&catid=51:info-aktual&Itemid=81. Dikutip 10 Oktober 2016.
Las, I., E. Surmaini, Ruskandar, A., 2008a. Antisipasi Perubahan Iklim: Inovasi
Teknologi dan Arah PenelitianPadi di Indonesia dalam : Prosiding Seminar
Nasional Padi 2008. Inovasi Teknologi Padi Mengantisipasi Perubahan Iklim
Global Mendukung Ketahanan Pangan. BB Padi.
Las, I., H. Syahbuddin, E. Surmaini, A M. Fagi. 2008b. Iklim dan Tanaman Padi:
Tantangan dan Peluang. dalam: Buku Padi: Inovasi Teknolohgi dan Ketahanan
Pangan. BB Padi.
Panji. 2014. Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Di Sektor Pertanian.
Penyuluhan
Pertanian.
http://bakorluh.ntbprov.go.id/berita-229-upayamengatasi-dampak-perubahan-iklim-di-sektor-pertanian.html
Dikutip
10
Oktober 2016.
Purnobasuki, H. 2012. Strategi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
http://herypurba-fst.web.unair.ac.id/artikel_detail-41616-UmumStrategi%20Adaptasi%20dan%20Mitigasi%20Perubahan%20Iklim.html Dikutip
23 September 2016
Risky, R. 2012. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertumbuhan Tanaman.
Agriculture.
http://riskyridhaagriculture.blogspot.co.id/2012/02/dampakperubahan-iklim-terhadap.html. Dikutip 2 Oktober 2016
Suryana, A. 2011. Upaya Mewujudkan “Pangan Beragam, Bergizi Seimbang”.
Wawancara
Khusus. Ketahanan Pangan dalam Perubahan Iklim Global. Jurnal Dialog
Kebijakan Publik. Edisi 4/Nopember/2011. ISSN : 1979-3499
Sukartini, N.M., Solihin, A. ?. Respon Petani Terhadap Perkembangan Teknologi dan
perubahan iklim : Studi Kasus Subak Di Desa Gadungan, Tabanan-Bali. J E K
T. (6) : 128-139.ISSN : 2301 – 8968.
Tabloid Sinar Tani. 2014. Antisipasi, Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim
di
Sektor
Tanaman
Pangan.
Mimbar
Penyuluhan.
http://m.tabloidsinartani.com/index.php?id=148&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1
111&cHash=ab1ee0bc57396c280207ec313e7a1702.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

787

ANALISIS SPEKTRAL DALAM PENENTUAN PERIODISITAS
SIKLUS CURAH HUJAN DI PULAU LOMBOK
(SPEKTRAL ANALYSIS OF PERIODICITY RAINFALL CYCLE
IN LOMBOK ISLAND)
Retno Keksi wulandari
Fakultas Pertanian Universitas Mataram
Jl. Majapahit No. 62, Mataram 83127
Emails : retno_unram@ymail.com

ABSTRAK
Data curah hujan dipelajari salah satunya untuk mengetahui bagaimana curah hujan di
suatu wilayah mempunyai rentang waktu untuk membentuk suatu pola berulang. Siklus
merupakan suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periode serta
berulang pada periode lain. Siklus mempunyai frekuensi yang dapat diselesaikan dalam
1 periode waktu. Transformasi Fourier merupakan algoritma untuk mengubah domain
waktu X menjadi domain atau spectrum frekuensi Y, dengan cara menguraikan sinyal
menjadi komponen sinusoidal. Penelitian ini menggunakan metode Fast Fourier
Transform (FFT) untuk mencari sifat berulangnya trend curah hujan di wilayah Pulau
Lombok. Simulasi model menggunakan data curah hujan bulanan tahun 1990 – 2012.
Hasilnya menunjukkan trend curah hujan di lokasi penelitian berulang setiap 12 bulan
sekali (1 siklus). Prediksi curah hujan dilakukan dengan menggunakan data curah hujan
5 tahun dan menggunakan observasi data 5 tahun berikutnya sebagai pembanding hasil
prediksi untuk melihat performa yang dihasilkan. Performa hasil prediksi menggunakan
Mean Square Error (MSE) sebagai standar perhitungan derivasi perbedaaan antara data
real dan data pemodelan. Hasil analisis pada saat validasi model didapatkan MSE =
14,92 dengan tingkat kepercayaan 95%. Dengan menggunakan analisis FFT untuk
menghitung nilai error (perbedaan antara nilai perhitungan model ANN dengan data
sebenarnya), diperoleh perubahan siklus curah hujan terjadi dalam kurun waktu 71.6757
bulan atau sekitar 5-6 tahun.
Kata kunci : Artificial Neural Netwok (ANN), curah hujan, Fast Fourier Transform
(FFT), prediksi, pulau Lombok.
ABSTRACT
Rainfall data studied to know how rainfall in the region has a span of time to form a
repetitive pattern. The cycle is a change or a wave up and down within a period and
repeated at other periods. The cycle has a frequency that can be completed in one
period of time. Fourier transform is an algorithm to convert the time domain X to the
domain or the frequency spectrum Y, by breaking the signal into a sinusoidal
component. This study used the Fast Fourier Transform (FFT) to find the nature of the
Trend recurrence of rainfall in Lombok island. Simulation model was done using
monthly rainfall data 1990 - 2012. The results showed a trend of rainfall in the study
area was repeated every 12 months (1 cycle). Rainfall prediction was done by using a
5-year rainfall data and used the data observation the next 5 years as a comparison
result predicted to see the performance. Performance prediction results using the Mean
Square Error (MSE) was used to obtain the difference between the standard derivation
calculation of observed data and data modeling. The results of the analysis at the time
of validation of the model obtained MSE = 14.92 with a 95% confidence level. FFT was
used to calculate the value of the error (the difference between the values calculated by
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the ANN model and observed data), obtained by the change cycle of rainfall occurs over
a period of months or approximately 71.6757 5-6 years.
Keywords: Artificial Neural Network (ANN), rainfall, Fast Fourier Transform (FFT)
prediction , Lombok island.
LATAR BELAKANG
Perubahan iklim telah mempengaruhi pola curah hujan yang berdampak terhadap
sistem budidaya tanaman padi di pulau Lombok. Langkah awal pada perencanaan
budidaya tanaman padi di wilayah ini adalah memastikan ketersediaan air irigasi sesuai
tahap pertumbuhan tanaman. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan informasi tentang
pola curah hujan dan siklus perubahan iklim di wilayah ini.
Variabilitas curah hujan di Indonesia sangat kompleks dan merupakan bagian
chaotic dari variabilitas Monsun (Ferranti, 1997 dalam Aldrian dan Susanto, 2003).
Secara umum curah hujan di wilayah Indonesia di dominasi oleh adanya pengaruh
beberapa fenomena, Monsun dan pergerakan ITCZ (Intertropical Convergence Zone)
(Aldrian dan Susanto, 2003), system Monsun Asia-Australia, El Nino, sirkulasi TimurBarat (Walker Circulation) dan sirkulasi Utara-Selatan (Hadley Circulation) serta
beberapa sirkulasi karena pengaruh lokal (McBride, 2002).
Iklim di Indonesia pada umumnya dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang
memiliki periode berulangnya seperti Zona Konvergensi Inter Tropis/Inter Tropical
Convergence Zone (ITCZ) yang memiliki periode berulang 6 bulan, Angin monsun
yang memiliki periode berulang 12 bulan (Hermawan, 2010), Osilasi Madden Julian
yang memiliki periode berulang 2 hingga 3 bulan (Anonymous, 2013) serta osilasi dua
tahunan/Quasi Biennial Oscillation (QBO) yang memiliki periode berulang 20 hingga
32 bulan (Sathiyamurthy dan Mohanakumar, 2002)
Metode Fast Fourier Transform (FFT) merupakan metode untuk mengetahui
periodisitas sebuah data yang berulang kembali. Periodogram yang dihasilkan berupa
grafik yang menunjukkan nilai kekuatan kerapatan spektral dengan variabel periode
signal. Kekuatan Kerapatan Spektral (KKS) merupakan nilai kekuatan (daya) sebuah
signal dapat berulang kembali pada variabel frekuensi atau periode. Periode signal
hujan menunjukkan waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu siklus signal data
hujan. Periodogram akan menghasilkan periode dengan kekuatan kerapatan spektral
tertinggi (Sagita dkk, 2013).
Analisis spektral adalah analisis runtun waktu yang dapat menguraikan data ke
dalam himpunan gelombang sinus dan atau kosinus pada berbagai frekuensi yang dapat
digunakan untuk mencari periodisitas tersembunyi.
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah menentukan periodisitas tersembunyi
pada data curah hujan di wilayah pulau Lombok menggunakan metode Fast Fourier
Transform (FFT).

BAHAN DAN METODA
Lokasi Studi
Lokasi studi adalah wilayah pulau Lombok, lokasi ini dipilih karena wilayah ini
untuk memenuhi kebutuhan air irigasi tidak semua menggunakan irigasi teknis tetapi
ada beberapa wilayah yang hanya bergantung pada sumber setempat berupa mata air,
sungai dan hujan. Irigasi areal budidaya padi tidak semuanya mendapat aliran irigasi
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teknis, sehingga dampak perubahan iklim di wilayah ini dapat dibuktikan pada
ketersediaan air irigasinya.
Data dan Perangkat Lunak
a.
Penelitian ini menggunakan data curah hujan wilayah bulanan priode tahun 1990
– 2012. Data diperoleh dari 6 (enam) stasiun curah hujan di sekitar lokasi
penelitian yang terdiri dari : (1) Stasiun Selaparang; (2) Stasiun Keruak, (3)
Stasiun Sambelia; (4) Stasiun Pengga; (5) Stasiun Kopang; (6) Stasiun Sopak.
b.
Data diperoleh dari BMKG Selaparang dan BMKG Pertanian di Kediri Lombok
Barat.
c.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat komputer dengan
software MATLAB versi 2010a, Arc Gis 10.2, Microsoft exel dan Microsoft word
2007.
Analisis Karakteristik Curah Hujan Wilayah
Curah hujan yang menunjukkan besarnya curah hujan yang terjadi di suatu
daerah disebut curah hujan wilayah. Perhitungan curah hujan wilayah dari pengamatan
curah hujan di beberapa titik misalnya cara rerata aljabar, cara polygon Thiessen, cara
garis isohyet, cara garis potongan antara (intersection line method), dan cara dalam
elevasi (depth-elevation method).
Salah satu cara analisis karakteristik curah hujan wilayah adalah dengan
menggunakan metode Isohyet. Peta Isohyet digambarkan pada peta topografi
berdasarkan data curah hujan (interval 10 – 20 mm) pada titik pengamatan di dalam dan
sekitar daerah yang dimaksud. Luas bagian daerah antara dua garis isohyet yang
berdekatan diukur dengan planimeter. Curah hujan daerah dihitung menurut persamaan
seperti dibawah ini,

Keterangan :
R
= Curah hujan rerata tahunan
A1, A2
= Luas bagian antar dua garis isohyet
R1, R2, Rn
= Curah hujan rata – rata tahunan pada bagian A1, A2, …. , An
Cara ini rasoinal yang terbaik jika garis – garis isohyet dapat digambarkan
dengan teliti. Peta Isohyet dibuat menggunakan software ArcGis 10.2 dan hasil nya
dapat dilihat pada Gambar 1, di bawah ini.
Analisis Spektral
Kajian periodesitas data perlu dilakukan untuk menambah informasi mengenai
karakteristik dari data deret waktu, dan harus dilakukan pada kawasan frekuensi melalui
analisis spektral (Mulyana 2004). Analisis spektral atau Power Spektral Density (PSD)
adalah metode yang digunakan untuk mengestimasi fungsi densitas spectrum dari
sebuah data runtun waktu. Analisis spektral membahas mengenai cara menelaah
periodesitas data tersembunyi (hidden periodecities) yang sulit diperoleh pada saat
kajian dilakukan pada kawasan (domain) waktu. Analisis spektral yang digunakan yaitu
teknik Fast Fourier Transform (FFT). Metode ini menerapkan model yang sinusoidal,
sehingga akan menghasilkan nilai prediksi yang sama untuk setiap waktu (t) pada
periode kapanpun.
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

790

:

Gambar 1.

Peta Isohyet

Prinsip dasar dari metode dekomposisi deret waktu adalah mendekomposisi
(memecah) data deret waktu menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masingmasing komponen dari deret waktu tersebut secara terpisah. Pemisahan ini dilakukan
untuk membantu meningkatkan ketepatan peramalan dan membantu pemahaman atas
perilaku deret data secara lebih baik (Makridakis dkk., 2003). Siklus juga mempunyai
frekuensi yaitu siklus yang dapat diselesaikan dalam 1 periode waktu. Indeks siklus
diperoleh dari persamaan yang digunakan untuk perhitungan rata-rata bergerak dibagi
dengan persamaan yang berfungsi untuk menghitung trend. Hal tersebut dilakukan jika
modelnya multiplikatif, tetapi jika modelnya aditif maka indeks siklus diperoleh dari
persamaan yang digunakan untuk perhitungan rata-rata bergerak yang dikurangi dengan
persamaan yang berfungsi untuk menghitung trend.
Definisi deret fourier adalah sebagai berikut (Hermawan 2003):

dimana:

Periodogram diaplikasikan pada suatu data curah hujan yang berbentuk data
deret waktu. Data curah hujan bulanan tersebut digunakan sebagai masukan fungsi (t)
pada persamaan deret Fourier yang kemudian di transformasikan dalam fungsi frekuensi
(ω). agar memperoleh persamaan Fast Fourier Transform (6)

Nilai kekuatan kerapatan spektral pada peridogram diperoleh dari :
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Prediksi Curah Hujan
Prediksi curah hujan dilakukan dengan menggunakan metode Artificial Neural
Netwok (ANN) backpropagation. Model ANN backpropagation melatih jaringan untuk
mendapatkan keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang
digunakan selama pelatihan serta kemampuan jaringan untuk memberikan respons yang
benar terhadap pola masukan yang serupa (tapi tidak sama) dengan pola yang dipakai
selama pelatihan. (Siang, 2005). ANN menggunakan sejumlah unit komputasi
sederhana yang disebut neuron. yang terhubungkan secara bersama membentuk
jaringan node (simpul) yang disebut jaringan syaraf, dimana meniru perilaku sel
tunggal otak manusia (Halide dan Ridd 2000). Pengolahan aktual dalam suatu jaringan
terjadi dalam simpul pada lapisan tersembunyi dan lapisan output. Lapisan input
memberi umpan kepada lapisan tersembunyi kemudian dalam lapisan tersembunyi
terjadi proses pembelajaran sehingga nilai output mendekati nilai target dengan galat
yang minimal (Habra 2005).
Langkah analisis prediksi curah hujan menggunakan ANN adalah sebagai berikut :
1. Fungsi Aktivasi
Fungsi aktivasi dilakukan untuk mengubah nilai masukan dalam satu range data
tertentu sehingga semua polanya memiliki jarak yang sama.
2. Proses Pelatihan (training)
Pada tahap training dilakukan beberapa kali percobaan untuk mendapatkan
parameter hidden layer dan learning rate yang baik. Training merupakan proses
pelatihan dari sistem jaringan syaraf yang mengatur nilai input serta bagaimana
pemetaannya pada output sampai diperoleh model yang sesuai.
3. Proses Pengujian (Testing)
Proses pengujian dilakukan untuk menguji prestasi pelatihan dan sebagai
pendukung jaringan terpilih sebagai jaringan yang tepat untuk model peramalan. Tahap
testing digunakan untuk menguji validasi data yang telah dilakukan pada proses
training dengan memasukkan data baru yang belum pernah dilatih sebelumnya untuk
mengetahui nilai error yang dihasilkan.
4.
Proses peramalan (Forecasting)
Proses peramalan dilakukan dengan menggunakan jaringan terpilih.
Langkah – langkah analisis sesuai dengan diagram alir berikut :
Mulai

Data Curah Hujan 6 Stasiun

Data Curah Hujan
Wilayah

Analisis Spektral

Prediksi Curah Hujan

Analisis Spektral

Selesai

Gambar 2. Diagram alir pemodelan curah hujan menggunakan metode Fast Fourier Transform FFT
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Spektral
Hasil analisis data curah hujan menunjukkan signal yang dibentuk oleh data curah
hujan selama kurun waktu 23 tahun memiliki tipe data periodisasi yang siklusnya
cenderung berulang pada waktu tertentu (Gambar 3).

Gambar 3.

Periodisasi data curah hujan runtun waktu (1990-2012)

Selanjutnya FFT akan menghasilkan bagian real dan imaginer dari signal tersebut
. (Gambar 3), yang merupakan bentuk koefisien Fourier didalam bidang yang komplek
yang dihasilkan oleh signal FFT. Dimana sumbu Y menyatakan bagian yang imaginer
sedangkan sumbu X menunjukkan bagian yang real. Besarnya magnitude dari hasil FFT
disebut Power . Selanjutnya power ini di plot dengan frekuensi dan hasilnya disebut
Peridiogram. Untuk melihat sebaran data curah hujan selama 37 tahun (1990-2012)
dilakukan plotting data dengan hasil seperti Gambar 4.

Gambar 4. Plot data curah hujan (19902012)

Gambar 5. Periodogram data curah hujan
(1990-2012)

Hasil plotting data menunjukkan bahwa data curah hujan wilayah pada lokasi
penelitian mempunyai sebaran yang cukup merata dimana hanya sedikit data yang
berada diluar garis data lainnya (pencilan). Hasil analisis ini membuktikan bahwa data
yang digunakan baik untuk dijadikan data model.
Hasil analisis periodogram curah hujan menunjukkan periodisitas curah hujan
yang memiliki nilai Kekuatan Kerapatan Spektral (KKS) yang tertinggi yaitu 11,97
atau dapat dibulatkan menjadi 12 bulan/siklus (Gambar 5.). Hal ini menunjukkan
bahwa karateristrik perubahan curah hujan, cenderung akan mengalami kenaikan atau
penurunan curah hujan setiap ±12 bulan sekali. Periode dengan KKS tertinggi
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menunjukkan periode data curah hujan yang paling sering berulang. Analisis
periodogram curah hujan menunjukkan besarnya frekuensi data untuk masing-masing
siklus fase dan frekuensinya. Hasil analisis periodogram menunjukkan bahwa curah
hujan di wilayah pulau Lombok dipengaruhi angin monsun yang menyebabkan pola
curah hujan di wilayah tersebut memiliki satu puncak curah hujan selama setahun.
Prediksi Curah Hujan
Prediksi curah hujan menggunakan metode Artificial Neural Network (ANN)
Backpropagation memperoleh nilai terbaik arsitektur jaringan adalah 1-20-1 yaitu 1
input layer berisi data curah hujan 20 hidden layer, dan 1 output berisi data curah hujan
hasil prediksi dengan nilai MSE 0,001. Performa pengujian/validasi data dapat dikenali
dengan baik sesuai hasil pengujian MSE = 0.0129. Tahap testing menggunakan metode
feedforward (langkah maju) dengan arsitektur 1-20-1, learning rate (α) = 0,9. Tahap
testing tersebut menghasilkan nilai kuadrat error sebesar 0.0116. Model yang telah
didapatkan digunakan untuk memprediksi curah hujan. Hasil prediksi (Gambar 6)
menunjukkan error yang cukup baik yaitu MSE= 0.07.

Gambar 6. Hasil predisi ANN dibandingkan dengan data sebenarnya
Setelah melakukan pemodelan, maka model yang telah didapatkan digunakan
untuk memprediksi bagaimana keadaan hingga 23 tahun mendatang menggunakan
input data yang telah dimiliki dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan real
data/data yang sebenarnya (Gambar 7).

Gambar 7. Validasi Model ANN dengan Data Sebenarnya
Garis yang berwarna abu abu adalah nilai curah hujan yang sebenarnya,
sedangkan garis yang warna hitam adalah nilai curah hujan yang dihitung menggunakan
model ANN. Langkah berikutnya yaitu menghitung nilai error (perbedaan antara nilai
perhitungan model ANN dengan data sebenarnya). Hasilnya seperti tampak pada
Gambar 8.
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Gambar 8. Data error validasi model ANN dengan Data sebenarnya
Data error tersebut kemudian dianalisis spektral menggunakan analisis FFT
untuk mengetahui nilai/informasi yang bisa diekstrak terkait dengan perubahan siklus
atau nilai ekstrim yang terdapat pada data error hasil perbandingan antara ANN dan
data sebenarnya. Dalam analisis FFT, salah satu parameter yang harus diperhatikan
adalah terkait dengan nilai parameter “nyquist” yaitu parameter untuk pencuplikan data
sampling analisis FFTnya. Sampling yang digunakan adalah 12 bulan/12 data per
sample hal ini disebabkan karena hasil analisis FFT pada siklus curah hujan
menunjukkan bahwa karakteristrik curah hujan siklus nya adalah tiap 12 bulan/siklus.
Data ini kemudian digunakan untuk menjadi jumlah sampling data pada Fourier
analysis terhadap nilai error dari model ANN yang digunakan untuk menganalisis pola
perubahan iklim (data ekstrim berdasarkan error/perbedaan siklus normal berbasis
model ANN dengan data sebenarnya). Hasil yang diperoleh seperti pada Gambar 9.

Gambar 9. Periodogram waktu terjadinya perubahan siklus curah hujan
berdasarkan data model ANN dan data sebenarnya
Data tersebut menunjukan bahwa terjadi nilai perubahan siklus ekstrim pada
data error antara model ANN dengan data sebenarnya pada bulan ke 71.6767 atau
sekitar 5-6 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada suatu gejala perubahan data ekstrim
terjadi pada tahun ke 5-6. Sebagai keterangan sumbu x dari grafik hasil analisis FFT
adalah “data bulan per siklus” sedangkan sumbu y adalah power/ amplitude data nya.
Azteria dkk., (2008) menggunakan metode spektral untuk analisis pola curah hujan di
Koto tabang, Padang panjang dan Sicincin menunjukkan ketiga wilayah tersebut
memiliki pola yang sama dengan pola Monsun yaitu berosilasi sekitar 12 bulan dan
hasil ini menunjukkan perbedaan dengan pola di kota Bandung dimana selain siklus 12
bulanan juga terdapat siklus 6 bulanan yang kuat. Sagita dkk, (2013) melakukan analisa
spektral data curah hujan di Sulawesi Utara dan telah menghasilkan peta distribusi
spasial periodisitas spektral wilayah Sulawesi Utara yang terklasifikasikan menjadi dua
tipe periodisitas curah hujan yang memiliki kekuatan kerapatan spektral tertinggi
dengan periode 36 dasarian (satu tahun) dan Lima tipe periodisitas curah hujan yang
memiliki kekuatan kerapatan spektral tertinggi ke dua dengan periode 3-11 dasarian,
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periode 18 dasarian, periode 36 dasarian, periode 60-110 dasarian dan periode 359
dasarian
KESIMPULAN
Hasil analisis data curah hujan menggunakan metode Fast Fourier Transform
(FFT) adalah sebagai berikut
1.
Periodisitas curah hujan memiliki nilai Kekuatan Kerapatan Spektral (KKS)
tertinggi 11,97 atau dapat dibulatkan menjadi 12 bulan/siklus, artinya
karateristrik curah hujan, cenderung akan mengalami kenaikan atau penurunan
curah hujan setiap ±12 bulan sekali (siklus hidrologi).
2.
Curah hujan di pulau dipengaruhi angin monsun yang menyebabkan pola curah
hujan di wilayah tersebut memiliki satu puncak curah hujan selama setahun.
3.
Prediksi curah hujan menggunakan metode Artificial Neural Network (ANN)
Backpropagation memperoleh nilai terbaik arsitektur jaringan adalah 1-20-1 Hasil
prediksi menunjukkan error yang cukup baik yaitu MSE= 0.07.
4.
Silus perubahan curah hujan terjadi dalam kurun waktu 71.6767 bulan atau
sekitar 5-6 tahun.
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STRATEGI PENGEMBANGAN AGROWISATA STROBERI ORGANIK
DI KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA
Agnes E. Loho, Ribka M. Kumaat *
*Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado
E-Mail: loho.agnes@ymail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui usahatani stroberi organik dan
menelusuri pengembangan kebun agrowisata Kota Tomohon, (2) mengetahui persepsi
petani dan konsumen terhadap stroberi organik, (3) menelusuri lembaga penunjang
pengembangan stroberi organik (4) merumuskan strategi pengembangan kebun
agrowisata stroberi organik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode survei dan Fokus Grup Diskusi. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara
sengaja yaitu daerahyang merupakan sentra produksi tanaman stroberi di Kota
Tomohon.Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan
analisis
SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden menunjang
pengembangan agrowisata organik dan sangat potensial untuk dikembangkan namun
pengembangannya belum ada. Pendapatan rata-rata petani stroberi organikdi Kelurahan
Rurukan perbulan sebesar Rp 2.679.630 dan konsumen puas dengan stroberi organik.
Strategi yang dapat dikembangkan dalam pengembangan agrowisata stroberi organik di
Kota Tomohon adalah strategi agresif dengan mengadakan perluasan stroberi organik
melalui kerjasama dengan stakeholder untuk penataan kebun stroberi dalam satu
hamparan yang luas, pemanfaatan pekarangan dan daerah tujuan wisata lainnya. Perlu
ditiningkatkan kerjasama antar Pemerintah, stakeholder, lembaga penunjang dan
pendampingan dalam pengembangan agrowisata stoberi organik.
Kata Kunci: Agrowisata, Analisis SWOT, Kelurahan Rurukan, Stroberi organik.,
Strategi pengembangan
ABSTRACT
This study aims to (1) know the farm organic strawberries and explore plantation
development of agrotourism in Tomohon, (2) determine the perception of farmers and
consumers of organic strawberries, (3) explore supporting institutions in the
development of organic strawberries (4) formulating development strategies garden
agrotourism strawberries organic. The method used in this study is a survey and Focus
Group Discussions. The choice of location research done on purpose, namely the area
which is the center of the strawberry plant production in Tomohon. The analysis used in
this research is descriptive analysis and SWOT analysis. The results showed that the
respondents support the development of organic agrotourism and potential for
development, but there has been no development. Average revenue organic strawberry
farmers in Sub Rurukan monthly Rp 2.67963 million per harvest and consumers are
satisfied with organic strawberries. The strategy can be developed in the development
of agro organic strawberries in Tomohon is an aggressive strategy by conducting the
expansion of organic strawberries through cooperation with regional stakeholders to
the arrangement of strawberries in a vast expanse, utilization of the yard and other
tourist destinations. Need to increase synergy between Goverment, stakeholder,
institutions supporting and assisting in the development of agro organic strawberries.
Keywords: Agro-tourism, SWOT analysis, Development Strategy, Organic
Strawberries,Rurukan Village.
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LATAR BELAKANG
Kota Tomohon sudah lama dijadikan sebagai kota agrowisata, terutama
kelurahan Rurukan dan Rurukan I yang mempunyai panorama perbukitan yang indah
dengan udaranya yang sejuk. Namun kenyataanya pengembangan Kota Tomohon
sebagai kota agrowisata belum mengalami kemajuan yang berarti. Sejalan dengan
perkembangan kesadaran akan keamanan pangan dan dalam menunjang pembangunan
pertanian yang berkelanjutan maka stroberi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi
diangkat untuk dicari sebuah solusi dalam mengangkat tingkat pendapatan petani, dan
mengembangkan Kota Tomohon sebagai tujuan wisata khususnya agrowisata agar
semakin banyak wisatawan untuk menikmati buah stroberi yang aman dan dapat belajar
budidaya stroberi sambil menikmati panorama yang indah.
Hasil penelitian Rumengan et.al (2015) menunjukkan bahwa di Kelurahan
Rurukan terdapat kelompok tani yang mengusahakan stroberi secara organik dan
anorganik. Kinerja agribisnisnya tergolong cukup tinggi. Pendapatan rata-rata petani
stroberi di Kelurahan Rurukan Rp 2.679.630 perpanen (Wuner, 2015) dan hasil
penelitian yang sejalan dari Widiyantoro menunjukkan dari luasan 100 m2 dapat
menghasilkan pendapatan sebesar Rp 3.000.000/panen.. Menurut Rukmana (1998), R/C
ratio stroberi sebesar 1.29.
Ditinjau dari pengembangan stoberi di Kabupaten
Purbalingga, Purnomo (2008) menyimpulkan bahwa
strategi yang dapat ditempuh
adalah berupa peningkatkan permodalan, adopsi teknologi pengolahan hasil,
penambahan pendidikan serta permodalan, dan penerapan konsep agrowisata yang lebih
menarik bagi pengunjung. Di Malaysia pengembangan agrowisata stroberi dipusatkan
di kawasanan Cameroon Highland (Rukmana, 1998). Selanjutnya hasil penelitian
Tangkulung et.al (2015) tentang prefernce konsumen terhadap sayuran organik ditinjau
dari segi harga, kesegaran, ketersediaan, dan kemasan di Hypermart Manado
menunjukkan tingkat kepuasan konsumen masuk dalam kategori puas.
Peningkatan jumlah wisatawan di Kota Tomohon terhadap kunjungan
wisatawan alam menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada
tabel 1.
Tabel 1. Kunjungan Wisatawan di Kota Tomohon
Wisatawan Mancanegara
Tahun
(orang)

Wisatawan Nusantara
(orang)

2013

16.254

126.597

2014

14.023

132.102

2015

14.734

192.332

Sumber: Dinas Parawisata Kota Tomohon, 2016
Tabel 1 menunjukkan bahwa perkembangan kunjungan wisatawan nusantara
menunjukkan perkembangan yang positif sementara kunjungan wisatawan mancanegara
menunjukkan perkembangan negatif namun cenderung menaik pada tahun 2015.
Terdapat tiga tujuan wisata yang paling mendominasi di Kota Tomohon yaitu tujuan
wisata Danau Linouw, Gunung Mahawu, dan Bukit Doa Mahawu. Secara rinci jumlah
kunjungan wisata berdasarkan tujuan disajikan dalam tabel 2.
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Tabel2. Kunjungan Wisatawan menurut Tujuan Tahun 2015
Wisatawan
Wisatawan Nusantara
Mancanegara
Tujuan Wisata
(%)
(%)
Danau Linouw

44,94

11,08

Gunung Mahawu

27,28

8,31

Bukit Doa Mahawu

13,70

69,70

Sumber: Dinas Parawisata Kota Tomohon, 2016
Tujuan wisata Danau Linouw dan Bukit Doa terletak di Kota Tomohon
sedangkan tujuan wisata Gunung Mahawu terletak di Kelurahan Rurukan. Tabel 2
menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara lebih menyukai Danau Linouw
sedangkan wisatawan Nusantara lebih menyukai tujuan wisata Bukit Doa. Namun
mempunyai kesamaan dalam tujuan wisata Gunung Mahawu.
Sejalan dengan program Pemerintah yang telah menetapkan tahun 2010 sebagai
tahun go organicuntuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan yang
berkelanjutan dan keamanan pangan yang jika dikaitkan dengan program peningkatan
kesejahteraan petani melalui pengembangan agrowisata, maka perlu diadakan penelitian
untuk menetapkan strategi pengembangan agrowisata stroberi organik di Kota
Tomohon.
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi pengembangan agrowisata
storberi organik melalui penelusuran usahatani organik yang telah diusahakan petani,
pengembangan kebun agrowista di kota Tomohon, persepsi konsumen terhadapstroberi
organik, lembaga penunjang.
BAHAN DAN METODA
Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Tomohon, Kecamatan Tomohon Timur dengan
mengambil dua Kelurahan yang dipilih dengan sengaja berdasarkan sentra produksi
tanaman stroberi organik dan mempunyai pemandagan yang indah.
Kelurahan
Rurukan dan kelurahan Rurukan I merupakan daerah yang dipilih karena merupakan
daerah sentra produksi dan memiliki panorama bukit yang indah. Penelitian ini
dilakukan selama 3 bulan yaitu bulan Mei hingga Juli tahun 2016.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data berupa (a) wawancara, (b) observasi, (c) studi
literatur, (d)pencatatan, dan (e) Fokus Group Discussion (FGD)
Data primer diperoleh
secara langsung dari petani, penyedia sarana
produksi,konsumen, dan kelembagaan pendukung agribisnis stroberi. Data sekunder
merupakan data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait dengan
penelitian antara lain Dinas Pertanian, Subdinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tomohon, BAPPEDA, Dinas Pariwisata dan
lembaga yangtermasuk subsistem agrobisnis stroberi (stake holder) di Kota Tomohon
dan penelusuran pustaka melalui hasil penelitian yang telah dilakukan.
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Metode pengambilan Contoh
Contoh dalam peneltian ini adalah responden yang diambil dari tiga kelompok
tani yang mengusahakan storberi Organik sebanyak 12 responden dan 6 petani stroberi
organik yang tidak dalam kelompok tani yang diambil secara acak sederhana.
Konsepsi Pengukuran Peubahan
a. Faktor Internal meliputi kekuatan dan kelemahan meliputi:
Potensi wisata,
respons masyarakat terhadap pengembangan stroberi
organik,pengembangan budaya setempat, animo petani, luas lahan, lama
berusahatani stroberi organik, ketersedian sarana produksi, ketersediaan teknologi
pertanian organik, , kerjasama petani dengan lembaga yang terkait.
b. Faktor Eksternal meliputi peluang dan ancaman meliputi
Kecocokan lahan untuk berusaha tani, Selera konsumen, kebijakan pemerintah,
harga stroberi, ketertarikan invertor untuk wisata , isue produk organik, promosi,
pengembangan, faktor-faktor pendukung pengembangan kebun agrowisata
storberi organik, cuaca, penggunaan pestisida oleh petani lainnya, serangan hama
dan penyakit
Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalami penelitian ini adalah analisis SWOT
HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Lokasi Penelitian
Kelurahan Rurukan dan Rurukan I terletak di Kecamatan Tomohon Timur Kota
Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dan berada pada ketinggian 1100-1300 dpl dengan
luas wilayah 350 Ha. Sedangkan Kelurahan Rurukan I berada pada ketinggian 1080 dpl
dengan luas 155,8 Ha. Kelurahan ini terletak di kaki Gunung Mahawu dengan suhu 18o
C - 30oC. Lokasi ini dapat ditempuh sekitar 1 jam dari Kota Manado dan 15 menit dari
Kota Tomohon.
Jumlah penduduk tahun 2015 menurut matapencaharian sebagian besar sebagai
petani yaitu di Desa Rurukan 48,9% dari 229 jiwa dan di Rurukan I sebesar 47,1% dari
231 jiwa.
A. Potensi Agrowisata
Lokasi pertanian di daerah ini berada di daerah perbukitan sehingga memberikan
panorama yang indah dengan sistem penanaman terasering. Dari lokasi kaki Gunung
Mahawu menuju kawa Gunung Mahawu dapat melihat pemandangan Kota Manado dan
Danau Tondano, sedangkan dari Puncak Bukit Temboan dan Puncak Rurukan Baru
(Bukit Wowona) dapat melihat pelabuhan Bitung, Gunung Kelabat, Selat Lembeh dan
Danau Tondano. Hal ini merupakan potensi daerah ini untuk pengembangan
agrowisata.
Tanaman yang paling banyak dibudidayakan petani di daerah ini adalah sayuran
dataran tinggi seperti kubis, wortel, petsai, daun bawang diikuti dengan bunga kool,
brocolly, caisin dan lainnya. Di sekitar Bukit Temboan terdapat Kebun Stroberi yang
merupakan tanaman yang dikembangkan oleh kelompok tani Agape, dan kelompok
tani Hatake Gambate, sedangkan di kaki Mahawu terdapat kelompok tani Kina. Stroberi
dikenal petani dari pelatihan baik di Jawa maupun di Jepang. Kelompok tani Agape
memulai budidaya stroberi sejak 2006 sedangkan kelompok tani Kina pada tahun 2010.
Pada kemarau yang panjang tahun 2015 kelompok tani Kina menghentikan penanaman
stroberi sedangkan kelompok tani Agape dan kelompok tani Hatake Gambate, yang
merupakan pengembangan dari Kelomok tani Agape, masih membudidayakan.
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Budidaya tanaman stroberi untuk kelompok tani Agape dengan menggunakan
pupuk organik yang berasal dari pupuk kandang yang difermentasiselama dua minggu
dengan sistem bedeng yang diberi mulsa plastik. Pengendalian hama dilakukan secara
mekanis sehingga petani.Kelompok Tani Agape selain memasarkan stroberi di bukit
Temboan yang berada sekitar kebun, juga menjualnya di supermarket yang ada di
Tomohon dan Manado dengan harga Rp 100.000 – Rp 150.000/kg, sedangkan
kelompok tani lainnya memasarkan di Supermarket Cool yang terletak di Tomohon dan
fresh mart yang terletak di Kota Manado.
B. Dukungan Masyarakat
Pencetus program agrowisata di Kelurahan Rurukan dan Rurukan I adalah Bapak
Siregar. Kepindahan Beliau ke Jakarta menyebabkan perkembangan agrowisata tidak
berkelanjutan. Meskipun demikian respons masyarakat terhadap
pengembangan
agrowisata stroberi positif. Usahatani stroberi organik sudah mulai diusahakan sejak
tahun 2006 namun masih dalam skala yang kecil yang diusahakan oleh anggota
kelompok tani dengan lokasi yang terpencar-pencar.
Usaha Pemerintah untuk menjadikan Rurukan sebagai tujuan agrowisatawisata
juga sudah ada, dengan mengadakan festifal bulan purnama dan menggalakan
pembentukan sanggar budaya namun sayang usaha ini tidak berkelanjutan.Adanya
pengembangan tujuan wisata baru Bukit Rurukan Baru, Wawona,mendapat dukungan
masyarakat berupa kerjasama dalam menyambut tamu dengan pakaian kebesaran dan
masyarakat membuka kantin untuk wisatawan. Kunjungan wisatawan ke tempat ini
membuka peluang untuk menunjang pengembangan agrowisata stroberi organik.
Strategi Pengembangan Agrowisata Stroberi Organik
Penentuan strategi pengembangan agrowisata stroberi organik diperoleh dengan
menggunakan tahapan sebagai berikut:
1. Tahap Identifikasi
Dalam tahap ini dilakukan untuk memperoleh faktor internal dan eksternal.
Faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, Sedangkan faktor eksternal berupa
peluang dan ancaman. Hasil identifikasi faktor internal disajikan dalam tabel 3,
sedangkan identifikasi faktor eksternal pada tabel 4.
a)

Faktor Internal
Tabel 3. Identifikasi Faktor Internal Agrowisata Stroberi
Kekuatan
Kelemahan
1. Potensipendukung wisata alam 1. Penataan kebun stroberi
Gunung Mahawu, Bukit Temboan, 2. Tersebarnya kebun stroberi
airterjun, pemandian air panas .
dengan luasan yang sempit
2. Terpeliharanya Budaya Kabasaran
3. Fasilitas
agrowisata
belum
3. Respons masyarakat yang positif
memenuhi 5A
akan agrowisata stroberi organik
4. Pembinaan agrowisata secara
4. Adanya investor baru yang mulai
lengkap
membuka tempat wisata baru 5. Koordinasi antar lembaga
Bukit Rurukan Baru (Wawona)
6. Kurang berkembangnya sanggar
5. Petani sudah dapat membuat
dan budaya setempat
pupuk organik sendiri.
6. Kualitas nuah stroberi yang aman
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b) Faktor Eksternal
Tabel 3. Identifikasi Faktor Eksternal Agrowisata Stroberi
Peluang
Ancaman
1. Agroklimat yang cocok untuk 1. Pencemaran lahan areal organik
pengembangan stroberi
oleh penggunaan agrokimia dari
2. Kesadaran konsumen akan
petani lain.
keamanan pangan
2. Cuaca yang ekstrim
3. Peningkatan jumlah wisa- 3. Serangan hama dan penyakit
tawan.
4. Harga stroberi yang tinggi
5. Ketertarikan masyarakat akan
pengembangan
agrowisata
stroberi.
6. Rencana pembuatan Kawasan agrowisata Rurukan
2.
a)

Tahap Evaluasi
Matriks Evaluasi Faktor Internal
Matriks hasil evaluasi internal
menunjukkan bahwa kekuatan dalam
pengembangan agrowisata stroberi organik adalah adanya kualitas stroberi yang aman
dikuti adanya lokasi wisata alam sebagai penunjang, respons masyarakat yang positif
serta petani sudah dapat menyediakan sendiri pupuk organik, wisata lain sebagai
penarik wisatawan berkunjung di kawasan agrowisata. Hal ini sangat dimungkinkan
karena selesai wisatawan mengunjungi tujuan wisata lainnya yang jaraknya tidak jauh
dari lokasi, dapat menikmati kesegaran rasa dari stroberi organik. Sedangkan
kelemahan terbesar adalahbelum tertatanya kawasan agriwisata serta kurangnya
pengetahuan masyarakat tentang pengembangan agrowisata dan fasilitasnya.
Tabel 5. Matriks Evaluasi Interal
Faktor Internal
No
KEKUATAN (S)
Potensi wisata alam sebagai pendukung
1
Terpeliharanya budaya setempat
2
Respons masyarakat yang positif
3
Adanya investor baru
4
Petani sudah dapat membuat pupuk organik
5
Kualitas stroberi yang aman
6
TOTAL
KELEMAHAN (W)
Promosi
1
Penataan kawasan agrowisata stroberi
2
Fasilitas agrowisata 5A
3
Pembinaan SDM dalam pengembangan
4
agrowisata
Pengembagan budaya setempat
5
TOTAL
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Bobot
(a)
0,07
0,05
0,07
0,06
0,07
0,19
0,49
(a)
0,08
0,12
0,10
0,07

Rating
(b)
3,9
3,1
3,6
4
3,5
3,6

0,06
0,51

3

(b)
1,5
1,8
2
3,1

Nilai
(axb)
0,27
0,15
0,25
0,24
0,25
0,68
1,84
(axb)
0,12
0,22
0,2
0,22
0,18
0,94
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b) Matriks Evaluasi Faktor Eksternal
Matriks evaluasi eksternal yang tersaji pada tabel 6 menunjukkkan bahwa
peluang terbesar adalah agroklimat diikuti oleh jumlah kunjungan wisatawan
sedangkan ancaman terbesar adalah pencemaran lahan areal organik dan cuaca ekstrim.
Tabel 6 Matriks Evaluasi Ekstrenal
Faktor Internal
No
PELUANG (O)
Agroklimat yang menunjang
1
Kesadaran konsumen akan keamanan pangan
2
Teknologi pengolahan buah stroberi
3
Jumlah wisatawan yang meningkat
4
Harga Stroberi yang tinggi
5
Masyarakat menunjang pengembangan stroberi
6
Rencana pembuatan kawasan agrowisata
7
Rurukan
TOTAL
ANCAMAN (T)
1
2
3

3.

Pencemaran lahan areal organik
Cuaca ekstrim
Serangan hama dan penyakit:

Bobot
(a)
0,14
0,09
0,08
0,11
0,08
0,07
0,06

Rating
(b)
3,9
2,5
2
3,6
3,2
3,7
3

0,63
0,2
0,11
0,37
0,37

Nilai
(axb)
0,55
0,22
0,16
0,40
0,26
0,26
0,18
2,02

4
3,5
3

0,8
0,38
0,18
1,37

Tahap Pencocokan
Posisi pengembangan agrowisata disajikan dalam gambar 1.
PELUANG
2,02
PELUANG

UANG

0,65
KELEMAHAN

0,94

0,9

1,84

KEKUATAN

1,37
ANCAMAN

Gambar 1. Diagram Matriks SWOT
Berdasarkan hasil pemetaan dari gambar 1 mengindikasikan faktor kekuatan
dan peluang hampir berimbang namun kekuatan masih lebih mendominasi. Dengan
demikian peluang pengembangan agrowisata organik besar dengan menggunakan
srategi agresif.
4.

Tahap Keputusan
Berdasarkan hasil evaluasi pada tabel 5, tabel 6, dan tahap sinkronisasi, maka
pengembangan agrowisata stroberi organik mempunyai potensi yang besar untuk
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dikembangkan di kelurahan Rurukan dan Rurukan I dengan menggunakan strategi
agresif. Potensi alam yang mendukung berupa panorama bukit yang indah dengan
suhu yang nyaman serta kualitas stroberi yang aman untuk dikonsumsi merupakan
kekuatan utama. Meskipun demikian luasan yang kecil dan terpencar serta fasilitas
pendukung merupakan kelemahan utama. Kunjungan wisatawan yang terus bertambah
merupakan faktor penarik dan harga yang tinggi dari stroberi dapat memotivasi petani
dalam budidaya dan pengolahannya. Untuk mempercepat pengembangannya perlu
kerjasama dan sinergitas antara stakeholder, Pemerintah, lembaga pendukung, dan
petani dalam pelaksanaannya.
Secara rinci stategi yang dapat dikembangkan berupa:
1. Strategi S-O berupa (a) menata kawasan agrowisata dalam hamparan yang
luasmelaluikerjasama antara stakeholder sebagai pengembangan kawasan wisata dan
masyarakat sebagai pendukung yang menyajikan budaya lokal dan teknologi
pengolahan buah stroberi. (S1,S2,S3,S4, O1,O4) dan (b) Mengembangkan ekonomi
petani melalui pembelian stroberi segar dan stroberi olahan oleh stakeholder (S2,
S5,S6,O3, O5)
2. Stategi W-O berupa (a) Pemerintah membuat program pemanfaatan pekarangan
dengan budidaya stroberi dalam polybag sehingga dapat memenuhi permintaan
konsumen dan mendukung ketersediaan bahan baku stroberi olahan dan
meningkatkan fasilitas 5 A (W1,W2, W3); (b) Pendampingan kepada masyarakat
berupa peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia dalam menunjang
pengembangan agrowisata (W4,W5,O6)r
3. Strategi S-T berupa (a) Menata keberlanjutan lahan stroberi organik agar bebas dari
penggunaan agrokimia dalam pemeliharaan tanaman (S3, S4, S5, T1, T2); (b)
Memproduksi pupuk dan pestisida organik (S5,T1, T3)
4. Strategi O-T berupa (a) Merancang kawasan agrowisata (W1W2, W4, W5, W6, W7,
O3, O5); (b) pengembangan kelompok pembuatan pupuk dan pestisida organik (S5,
T1, T2)
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Stroberi dibudidayakan diKelurahan Rurukan dan Rurukan I sejak tahun 2006
dengan pendapatan rata-rata sebesar Rp 2.679.630/panen . Kelurahan ini
mempunyai potensi yang besar untuk pengembangan agrowisata stroberi berdasarkan
ketinggian tempat dan keindahan panorama bukit. Respons masyarakat positif untuk
pengembangan agrowisata.
2. Strategi untuk pengembangan agrowisata organik berupa:
a. Strategi S-O berupa penataan kawasan agrowisata melalui kerjasama antara
stakeholder sebagai pengembangan kawasan wisata dan masyarakat sebagai
pendukung yang menyajikan budaya lokal dan teknologi pengolahan buah
stroberi.
b. Stategi W-O berupa Kebijakan Pemerintah untuk membuat program pemanfaatan
pekarangan dengan budidaya stroberi dalam polybag. Selain itu Mengadakan
pendampingan untuk sumberdaya manusia dalam menunjang pengembangan
agrowisata
c. Strategi S-T berupa menata keberlanjutan lahan stroberi organik
d. Strategi O-T merancang kawasan agrowisata, pengembangan kelompok
pembuatan pupuk dan pestisida organik
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Saran
1.
2.
3.

Perlu adanya sinergitas antara stakeholder, petani dan Pemerintah serta lembaga
yang terkait dalam menunjang pengembangan kawasan stroberi organik
Perlu dicarikan model kawasan agrowisata stroberi organik di Kota Tomohon.
Pencanganan “go organik” terus diupayakan agar tercipta lingkungan yang lestari
dengan masyarakt yang sehat.
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PENGUKURAN MARKET POWER PADA PEMASARAN CABE
DI PULAU LOMBOK1
(MEASURING MARKET POWER OF CHILLI MARKET IN LOMBOK)

Anas Zaini
Fakultas Pertanian Universitas Mataram

ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengukur derajat kekuatan pasar yang dimiliki
petani/pedagang cabe di Pulau Lombok dengan menggunakan model Oligopolistik
Dinamik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan keseimbangan jangka
panjang antara harga dan kuantitas cabe rawit. Permintaan cabe bersifat inelastik dan
terjadi overshooting sebesar 9% manakala terjadi ketidakseimbangan tersebut. Produsen
dan pedagang kurang responsif terhadap perubahan harga namun terjadi penyesuaian
sebesar 60% manakala biaya marjinal menyimpang dari perceived marginal revenue.
Struktur pasar cabe rawit bersifat kompetitif sehingga petani dan pedagang tidak
memiliki kekuatan pasar untuk mengendalikan harga.
ABSTRACT
Chilli price is among the most volatile agricultural product in Lombok. As volatility is
closely related to market power, this reasearch is mainly aimed at measuring the degree
of market power owened by producers and traders. By utilizing olygopoly model in
error correction framework, this research indicate that the demand for chilli is inelastic
either in the short run or in the long run. Results also suggest that there is overshooting
as many as 9 % when consumer adjust marjinal cost to its marginal utility. On the
other side elasticity of supply is also inelastic and adjustment parameter indicate 60%
correction when marginal cost deviates to its marginal revenue. Lastly study concludes
that chilli market to be competitive as producer/trader has no market power to influence
price.

LATAR BELAKANG
Agribisnis cabe merupakan salah satu komoditi pertanian yang paling sering
mengalami fluktuasi harga musiman, oleh karena itu ia semestinya dikembangan
melalui pendekatan yang komprehensif terlebih mengingat fluktuasi harga tersebut
sangat tajam pada saat harga “anjlok” dengan harga ketika “melambung”. Itulah
alasannya mengapa agribisnis cabe tergolong usaha yang penuh resiko namun memiliki
potensi penerimaan tinggi, high risk but high return. Bagi petani cabe di daerah ini
berlaku istilah jika ingin kaya tanamlah cabe, namun jika ingin miskin tanam cabe juga.
Karena sifatnya yang sering berfluktuasi secara tajam tersebut maka cabe merupakan
komoditi penyumbang penting laju inflasi daerah (termasuk NTB) dan nasional
sehingga Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik senantiasa mengawasi pergerakan
harganya cabe di setiap daerah. Dengan karakteristik harga yang sering berfluktuasi
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tersebut maka peran penelitian perguruan tinggi menjadi sangat penting dan semakin
tertantang guna menemukan solusi harga yang adil bagi para pihak.
Penelitian guna menemukan harga yang efisien semakin mendesak untuk
dilakukan mengingat cabe merupakan salah satu komoditi unggulan NTB. Pada akhir
tahun 2012, Bank Indonesia (BI) bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB)
melakukan survai untuk mengidentifikasi komoditi unggulan daerah. Hasil yang
menarik adalah munculnya komoditi cabe sebagai salah satu dari 10 komoditi unggulan
daerah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Hal ini semacam karunia
tersembunyi yang ditemukan dengan tidak sengaja. Komoditi ini berada pada kwadran
III yang memiliki potensi tinggi dengan prospek cukup baik. Dikatakan karunia
tersembunyi karena propinsi NTB terutama Pulau Lombok dikenal dengan makanan
khasnya ayam taliwang dan pelecing kangkung yang sangat pedas sehingga menjadi
salah satu daya tarik bagi banyak wisatawan domestik pencinta kuliner yang menyukai
cita rasa pedas. Meskipun Pulau Lombok bukan padanan yang tepat sebagai Pulau
Cabe, namun image ini sudah menjadi pengetahuan umum wisatawan sehingga
mengapa tidak memanfaatkan image ini sebagai brand daerah dan menggunakannya
untuk promosi murah namun sangat efektif (BI, 2012).
Hasil penelitian Zaini (2014) mengindikasikan bahwa volatilitas harga cabe
rawit di Pulau Lombok semakin tinggi dengan berjalannya waktu. Selain itu pedagang
cabe sangat responsif terhadap goncangan positif yang menyebabkan harga naik namun
kurang responsif terhadap goncangan negatif yang menyebabkan harga turun. Hal ini
mengindikasikan derajat tertentu kekuatan pasar (market power) yang dimiliki
pedagang. Oleh karena itu tulisan ini ditujukan untuk menguji adanya kekuatan pasar
yang dimiliki pelaku pemasaran cabe di pulau Lombok.
KERANGKA TEORI
Menurut pandangan new-Keynessian pasar tidaklah sempurna (imperfect market)
sehingga harga barang akan lebih tinggi dari biaya marjinalnya. Mekanisme bekerjanya
model adalah permintaan terhadap faktor produksi ditentukan dengan menyamakan
harga input (input price) dengan penerimaan marjinal faktor produksi tersebut
(marginal revenue product of input). Pada pasar persaingan sempurna di sisi output,
nilai produk marjinal sama dengan harga output, sementara pada pasar yang tidak
sempurna harga output ditentukan oleh biaya marjinal ditambah mark-up, dan ukuran
kekuatan pasar (market power) diindikasikan dengan besarnya mark-up tersebut.
Fenomena harga yang lebih tinggi dari biaya marjinal (mark up over marginal
cost) merupakan isu penting pada pasar yang tidak sempurna dan ia juga digunakan
sebagai ukuran kekuatan pasar pada suatu industri. Namun demikian pengukurannya
pada tingkat perusahaan relatif sulit. Penyebab utamanya adalah mark-up merupakan
perbandingan (ratio) harga dengan biaya marjinal yang tak teramati (unobserved
marginal cost) sebagai akibat peningkatan output. Informasi ini biasanya tidak tersedia
karena data perusahaan dan industri merupakan data rata-rata untuk periode tertentu
(biasanya satu tahun). Selain itu pada tingkat perusahaan pencatatan input dan output
menjadi problematik karena data umumnya berupa penerimaan dan biaya, bukan data
fisik input dan output. Permasalahan lain adalah informasi tentang harga output
perusahaan, tingkat upah dan harga input lainnya sangat sulit diperoleh, yang juga
merupakan persoalan pembukuan perusahaan. Hal ini menyebabkan penelitian kekuatan
pasar pada tingkat perusahaan sangat sulit kalau tidak ingin dikatakan mustahil
(Nishimura, et al., 1999). Oleh karena itu studi tentang estimasi kekuatan pasar pada
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tingkat perusahaan dilakukan dengan mengobservasi besarnya keuntungan sebagai
proksi kekuatan pasar.
Alternatif lain adalah, seperti digunakan dalam tulisan ini, dengan menggunakan
data harga dan kuantitas pada tingkat industri terutama pada industri tertentu dimana
data yang tersedia relatif banyak seperti yang dilakukan oleh Bresnahan dan Lau (Steen
and Salvanes, 1999).
Permintaan yang dihadapi industri dinyatakan oleh persamaan berikut,

Q  D( P, Z ; )   ,

Keterangan
Q = kuantitas, P = harga,
Z = vektor variabel eksogen, seperti harga barang substitusi, dan pendapatan.
 = vektor parameter yang diestimasi, dan ε = error term.
Pada sisi penawaran persamaannya relatif kompleks. Jika penjual adalah penerima
harga (price taker) maka harga sama dengan biaya marjinal (price equals marginal
cost), dan dinyatakan sebagai,

P  c(Q,W ;  )   ,

Keterangan,
W = variabel eksogen pada sisi penawaran seperti harga faktor produksi,
 = parameter fungsi penawaran, dan
 = supply error term.
Biaya marjinal dinyatakan oleh c(.), namun jika perusahaan bukan penerima harga
maka penerimaan marjinal (perceived marginal revenue), bukan harga, yang sama
dengan biaya marjinal. Jadi pada struktur demikian persamaan penawaran yang relevan
adalah sebuah relasi penawaran (supply relation), yaitu:

P  c(Q,W ;  )  .h(Q, Z ; )   ,

dimana P + h(.) adalah penerimaan marjinal (marginal revenue), dan P +  . h(.) adalah
perceived marginal revenue. Pada persamaan tersebut  adalah satu parameter yang
menyatakan derajat kekuatan pasar (degree of market power) yang pada pasar
persaingan sempurna =0 sehingga harga sama dengan biaya marjinal, namun jika =1
maka terjadi kartel sempurna (perfect cartel). Dengan demikian jika 0< <1 maka
terdapat variasi rezim oligopoli, dan secara umum  menyatakan persentase penerimaan
marjinal monopoli (monopoly marginal revenue perceived) (Steen and Salvanes, 1999).
BAHAN DAN METODA
Jenis dan Sumber Data
Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Nusa Tenggara Barat (Dinas Perindag
NTB) dan Badan Pusat Statistik (BPS NTB). Data harga cabe berasal dari Dinas
Perindag berupa data rentang waktu (time series) bulanan antara tahun 2008 hingga
2012 sedangkan data produksi bulanan diperoleh dari BPS NTB setelah dilakukan
disagregasi dari data tahunan antara tahun 2008 hingga 2012.
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Teknik Pengolahan dan Metode Analisis Data
Karena struktur pasar cabe mengindikasikan adanya kekuatan pasar dalam
penentuan harga maka pada penelitian ini digunakan model oligopolistik dinamik dari
Bresnahan-Lau dalam bentuk perbaikan kesalahan (error correction mechanism) yaitu:
Fungsi permintaan
Q   0   P P   Z Z   PZ PZ   ,
Fungsi biaya marjinal
MC  0  QQ  WW
Relasi penawaran2



Q
P   0  QQ  WW   
  ,



Z
PZ 
 P
Keterangan
Q = kuantitas, P = harga, Z = vektor variabel eksogen, harga barang substitusi, dan
pendapatan.
 = vektor parameter yang diestimasi, dan ε = demand error term.
W = variabel eksogen pada sisi penawaran seperti harga faktor produksi,
 = parameter fungsi penawaran, dan  = supply error term.
Jika P dan PZ diketahui, maka  dapat diidentifikasi. Misalkan Q*= -Q/(P +
PZ Z), maka  diidentifikasi sebagai koefisien Q*. Dalam hal ini penyertaan variabel
rotasi PZ dalam fungsi permintaan sangat krusial3. Pengeluaran variabel PZ dari
persamaan permintaan menjadikan Q*= -Q/αP sehingga tidak dapat dibedakan dengan Q
pada persamaan relasi penawaran. Implikasi ekonomi dari penyertaan variabel rotasi ini
adalah fungsi permintaan tidak dapat dipisahkan dari variabel Z
3.3. Model Oligopolistik Dinamik
Pasar dengan sendirinya bersifat dinamis dan perusahaan pertanian memiliki
kemampuan untuk mempengaruhi struktur dan juga tingkat persaingan (degree of
competition). Dengan mempengaruhi struktur maka harga dan atau kuantitas menjadi
veriabel keputusan yang strategis. Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan
model dinamik dengan mekanisme perbaikan kesalahan (error correction mechanism,
ECM). Pertimbangan utama penggunaan pendekatan dinamik adalah.untuk mengetahui
dinamika jangka pendek sekaligus mengatasi persoalan data yang tidak stasioner karena
2

Pada tingkat industry perusahaan berusaha memaksimumkan keuntungan yang dinyatakan sebagai
𝑀𝑎𝑥𝑄 𝛱 = 𝑄. 𝐷 −1 (𝑄) − 𝐶(𝑄), dimana D-1(Q) adalah inverse demand function, C(Q) adalah fungsi biaya.
(untuk penyederhanaan Z, W, α, dan β dikeluarkan dari persamaan). Kondisi ordo pertama untuk
maksimisasi keuntungan adalah 𝑄−1 (𝑄) + (𝜕𝐷 −1 (𝑄)/𝜕𝑄)𝑄 − 𝜕𝐶(𝑄)/𝜕𝑄 = 0 atau
𝑃=
𝜕𝐶(𝑄)/𝜕𝑄 − (𝜕𝐷 −1 (𝑄)/𝜕𝑄)𝑄.
Perusahaan menerima porsi keuntungan λ sehingga
𝑃=

3

𝜕𝐶(𝑄)
𝜕𝑄

− 𝜆. (

𝜕𝐷−1 (𝑄)
𝜕𝑄

) 𝑄, sama dengan persamaan ℎ(. ) = (

𝜕𝐷−1 (𝑄)
𝜕𝑄

) 𝑄, dan 𝑐(. ) =

𝜕𝐶(𝑄)
𝜕𝑄

.

Keluarkan PZ dari fungsi permintaan sehingga persamaan relasi penawaran menjadi 𝑃 = 𝛽0 + 𝛾𝑄 +
𝛽𝑊 𝑊 + 𝜂, dimana 𝛾 = 𝛽𝑄 −

𝜆
𝛼𝑃

. Relasi penawaran masih teridentifikasi namun kita tidak mengetahui

apakah yang ditelusuri tersebut adalah P=MC atau MR=MC.
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regresi terhadap data yang tidak stasioner akan menghasilkan informasi hubungan
jangka panjang yang semu (spurious). Kerangka model ECM memungkinkan untuk
mengakomodasikan deviasi terhadap keseimbangan jangka panjang sebagai akibat
random shock, kekakuan harga, kontrak dan juga perubahan musiman dari penawaran
dan permintaan (Steen and Salvanes, 1999). Dengan menyertakan lag dari variabel
endogen, model ECM memungkinkan untuk menganalisis faktor dinamis kebiasaan
(habit) dari sisi permintaan, seperti juga adanya adjustment cost yang ditanggung
produsen pada sisi penawaran. Dengan demikian ECM mengatasi dua persoalan
sekaligus yaitu masalah statistik dinamika jangka pendek data dan mengakomodasi
pentingnya faktor dinamis seperti kebiasaan dan biaya penyesuaian (adjustment cost).
Model oligopolistik dinamik untuk fungsi permintaan dengan demikian menjadi,
𝑘−1

𝑘−1

𝑘−1

∆𝑄𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑄,𝑖 ∆𝑄𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼𝑃,𝑖 ∆𝑃𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼𝑧,𝑖 ∆𝑍𝑡−𝑖
𝑘−1

𝑖=1

𝑖=0

𝑖=0

+ ∑ 𝛼𝑃𝑧,𝑖 ∆𝑃𝑍𝑡−𝑖 + 𝛾 ∗ [𝑄𝑡−𝑘 − 𝜃𝑃 𝑃𝑡−𝑘 − 𝜃𝑧 𝑍𝑡−𝑘 − 𝜃𝑃𝑧 𝑃𝑍𝑡−𝑘 ] + 𝜖𝑡 ,
𝑖=0

dengan 𝜃𝑗 =

𝛼𝑗
𝛾

dan 𝑗 = 𝑃, 𝑍, 𝑃𝑍.

Sementara itu model relasi penawaran dinamik adalah,
𝑘−1

𝑘−1

𝑘−1

∆𝑃𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑃,𝑖 ∆𝑃𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽𝑄,𝑖 ∆𝑄𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽𝑊,𝑖 ∆𝑊𝑡−𝑖
𝑖=1
𝑘−1

𝑖=0

𝑖=0

∗
∗
+ ∑ 𝜆𝑖 ∆𝑄𝑡−1
+ 𝜓 [𝑃𝑡−𝑘 − 𝜉𝑄 𝑄𝑡−𝑘 − 𝜉𝑊 𝑊𝑡−𝑘 − 𝛬𝑄𝑡−𝑘
] + 𝜂𝑡 ,
𝑖=0

dengan

𝑄𝑡∗

= (𝜃

𝑄𝑡

𝜆

𝛽

𝛽

, dan 𝛬 = 𝜓 , 𝜉𝑄 = 𝜓𝑄 , 𝜉𝑊 = 𝜓𝑊 .
𝑍)

𝑃 +𝜃𝑃𝑧 𝑡

Untuk mendapatkan elastisitas permintaan dan penawaran cabe sebagai ukuran
tingkat responsivitas konsumen dan produsen terhadap perubahan harga maka dibangun
model berdasarkan panjang lag k = 1 guna mempertahankan derajat bebas tinggi.
Fungsi permintaan cabe rawit dengan demikian dinyatakan oleh persamaan berikut:
∆𝑄𝑡 = 𝛼0 + 𝛼𝑃 ∆𝑃𝑡 + 𝛼𝑍 ∆𝑍𝑡 + 𝛼𝑃𝑍 ∆𝑃𝑍𝑡 + 𝛼𝑄 ∆𝑄𝑡−1
+𝛾[𝑄𝑡−1 − 𝜃𝑃 𝑃𝑡−1 − 𝜃𝑍 𝑍𝑡−1 − 𝜃𝑃𝑍 𝑃𝑍𝑡−1 ] + 𝜖𝑡 ,
dan relasi penawaran
∆𝑃𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝑄 ∆𝑄𝑡 + 𝛽𝑊 ∆𝑊𝑡 + 𝜆∆𝑄𝑡∗ + 𝛽𝑃 ∆𝑃𝑡−1
∗
+𝜓[𝑃𝑡−1 − 𝜉𝑄 𝑄𝑡−1 − 𝜉𝑊 𝑊𝑡−1 − 𝛬𝑄𝑡−1
] + 𝜂𝑡 ,
*
dimana Qt = Qt/(θp + θPZ Zt), serta  dan  masing-masing menyatakan derajat kekuatan
pasar jangka pendek dan jangka panjang (SR dan LR market power).
Keterangan:
Q = Produksi cabe rawit (ton);
P = harga cabe rawit (Rp/kg);
Z = Harga cabe besar (Rp/kg);
W = Vektor shifter fungsi penawaran seperti tingkat upah, harga pupuk urea, dan harga SP36

Untuk mengatasi persoalan endogenitas digunakan variabel instrumen W pada fungsi
permintaan dan untuk persamaan relasi penawaran digunakan variabel instrumen Y dan
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Z. Estimasi dilakukan dengan bantuan perangkat lunak EVIEWS 6.0 menggunakan
metode 2SLS (Two-Stage Least Squares) setelah terlebih dahulu dilakukan identifikasi
parameter. Metode ini selain relatif sederhana dalam konsep dan komputasinya, ia
memberikan hasil yang paling memuaskan dibanding metode estimasi lainnya
sepanjang asumsi dan properti yang diperlukan terpenuhi (Koutsoyiannis, 1978).
Model oligopolistik dinamik dalam bentuk perbaikan kesalahan selain
memberikan informasi hubungan jangka pendek, ia juga memberikan informasi
hubungan jangka panjang. Oleh karena itu penentuan elastisitas dibedakan antara
elatisitas jangka pendek dan elastisitas jangka panjang. Elastisitas dihitung
menggunakan persamaan berikut:
Elastisitas permintaan jangka pendek,
𝑃̅
(𝜂𝑆𝑅 ) = [𝛼𝑃 + 𝛼𝑃𝑍 𝑍̅]. [ ̅ ]
𝑄

Elastisitas permintaan jangka panjang,
𝑃̅
(𝜂𝐿𝑅 ) = [𝜃𝑃 + 𝜃𝑃𝑍 𝑍̅]. [ ̅ ].
𝑄

Sementara itu perhitungan elastisitas penawaran relatif rumit karena melibatkan variabel
Q*. Melalui derivasi fungsi relasi penawaran maka elastisitas penawaran dihitung
dengan persamaan berikut:
Elastisitas penawaran jangka pendek,
𝛼𝑃 +𝛼𝑃𝑍 𝑍̅
𝑃̅
]
.
[
]
̅
𝑄̅
𝑄 (𝛼𝑃 +𝛼𝑃𝑍 𝑍 )+λ

(𝜀𝑆𝑅 ) = [𝛽

Elastisitas penawaran jangka panjang,
𝜃𝑃 +𝛼𝑃𝑍 𝑍̅
𝑃̅
]
.
[
].
̅
𝑄̅
𝑄 (𝜃𝑃 +𝜃𝑃𝑍 𝑍 )+Λ

(𝜀𝐿𝑅 ) = [𝜉

Kriteria Pemilihan Model
Pemilihan model dilakukan dengan sejumlah pertimbangan ekonomi, statistik, dan
ekonometrik. Evaluasi parameter terutama dilakukan berdasarkan kriteria ekonomi
yaitu apakah tanda dan besaran estimator sesuai dengan yang diprediksi teori
(theoretically meaningful). Seperti yang dikatakan Koutsoyiannis (1978) jika parameter
yang dihasilkan memiliki tanda dan besaran yang tidak sesuai dengan yang diprediksi
teori ekonomi maka hasil yang diperoleh harus ditolak kecuali terdapat alasan yang kuat
untuk membuktikannya dan penjelasan itu harus dinyatakan secara eksplisit.
Kriteria berikutnya adalah kriteria statistik yaitu parameter yang dihasilkan memuaskan
secara statistik, memiliki koefisien determinasi (R2) tinggi dan standard error yang
kecil. R2 yang tinggi menunjukkan explanatory variabel yang digunakan dapat
menjelaskan sebagian besar variasi dari nilai variabel endogenous dan standard error
parameter yang kecil menunjukkan tingginya reliabilitas model.
Kriteria terakhir yang digunakan adalah kriteria ekonometrik yaitu apakah asumsi yang
diperlukan bagi masing-masing model dan metode (terutama asumsi yang paling kritis)
telah terpenuhi atau tidak. Jika asumsi tersebut tidak terpenuhi maka parameter estimasi
tersebut boleh jadi bersifat bias atau bahkan tidak valid untuk digunakan dalam prediksi.
Pengukuran Market Power
Dengan menggunakan model oligopolistik dinamik maka pengukuran derajat kekuatan
pasar (market power) dilakukan dengan melihat tanda dan nilai dari parameter estimator
λ. Secara ekonomi, jika λ=0 maka pasar cabe rawit di Pulau Lombok bersifat
kompetitif, namun jika λ=1 dan negatif maka pasar bersifat monopoly atau para
pedagang membentuk semacam kartel yang mengatur supplay barang guna
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mengendalikan harga. Namun jika 0 > λ > -1, maka pasar bersifat oligopolistik. Dari sisi
pertimbangan statistik maka nilai probabilitas dari parameter tersebut harus cukup
signifikan dengan nilai probabilitasnya < α (5%). Sementara itu dari sudut pandang
ekonometrika, data harus stasioner pada level atau setidaknya terintegrasi dengan ordo
yang sama bagi setiap variabel yang digunakan dalam model.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Akar Unit dan Kointegrasi
Uji akar unit dimaksudkan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing
variabel penelitian bersifat stasioner atau tidak. Selain itu ia juga digunakan untuk
mengetahui ordo integrasi dari masing-masing variabel penelitian. Pengujian akar unit
menggunakan prosedur Augmented Dickey Fuller (ADF) test, dan hasil pengujiannya
disajikan pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Analisis Derajat Integrasi Menggunakan Augmented Dickey-Fuller Test
Notasi

Definisi

Variabel ekonomi
Q
Produksi cabe rawit (ton)
P
Harga cabe rawit (rp/kg)
Z
Harga cabe merah besar (rp/kg)
W
Upah riil buruh tani (rp/hari)
N
Harga pupuk urea (rp/kg)
S
Harga pupuk SP36 (rp/kg)

I(0)

Lag

I(1)

P-value

Lag

-0.7288
-2.4540
-1.3529
-0.0053
-0.0514
-0.0598

9
0
2
3
3
3

-5.309
-7.061
-8.840
-4.991
-4.928
-5.032

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

1
1
1
1
1
1

Dari tabel 1 tersebut terlihat bahwa semua data ekonomi yang digunakan bersifat
tidak stasioner pada level dan terintegrasi pada ordo satu, I(1). Oleh karena itu
penggunaan data level yang tidak stasioner tersebut untuk mengestimasi fungsi
permintaan dan relasi penawaran akan memberikan hasil yang keliru karena adanya
berbagai pengaruh seperti tren, musim, dan siklus bisnis
Tahapan analisis selanjutnya adalah menguji ada tidaknya kointegrasi dari
variabel ekonomi yang tidak stasioner tersebut. Pengujian dilakukan menggunakan
prosedur dua tahap Engle-Granger terhadap residual dari masing-masing fungsi
permintaan dan penawaran secara parsial. Tahap pertama dari prosedur tersebut adalah
mengestimasi persamaan tunggal fungsi permintaan dan relasi penawaran menggunakan
metode OLS dan mendapatkan nilai masing-masing residualnya.
Hasil pengujian menggunakan α = 5% menunjukkan bahwa residual kedua fungsi
tidak mengandung akar unit yang berarti error dari fungsi permintaan dan relasi
penawaran bersifat stasioner sehingga semua variabel penyusun fungsi permintaan dan
relasi penawaran terkointegrasi. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat hubungan
keseimbangan jangka panjang antara variabel yang menyusun fungsi permintaan dan
relasi penawaran cabe tersebut.
Estimasi Fungsi Permintaan
Oleh karena terdapat kointegrasi maka fungsi permintaan dan relasi penawaran
tersebut dapat dinyatakan dalam mekanisme perbaikan kesalahan (error correction
mechanism) untuk mendapatkan informasi mengenai hubungan keseimbangan jangka
panjang sekaligus dinamika hubungan jangka pendeknya. Model oligopolistik dinamik
fungsi permintaan cabe rawit dengan demikian dinyatakan sebagai:
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∆𝑄𝑡 = 𝛼0 + 𝛼𝑃 ∆𝑃𝑡 + 𝛼𝑍 ∆𝑍𝑡 + 𝛼𝑃𝑍 ∆𝑃𝑍𝑡 + 𝛼𝑄 ∆𝑄𝑡−1
+ 𝛾 [𝑄𝑡−1 − 𝜃𝑃 𝑃𝑡−1 − 𝜃𝑍 𝑍𝑡−1 − 𝜃𝑃𝑍 𝑃𝑍𝑡−1 ] + 𝜖𝑡 .
Estimasi dilakukan dengan metode 2SLS (Two Stage Least Squares) sekaligus guna
mengatasi persoalan endogenitas dengan menggunakan perangkat lunak Eviews 6. Hasil
estimasi model disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2 . Hasil Estimasi Fungsi Permintaan Cabe Model Oligopolistik Dinamik dengan
Metode 2SLS
Variable
C
D1
D2
D3
D4
D5
D6
∆Pt
∆Zt
∆PZt
∆Qt-1
Ut-1

Parameter
α0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
αP
αZ
αPZ
αQ
γ

R-squared (R2)

0.135040

Coefficient
2808.1680
-25658.0200
7521.6450
-13928.1400
1886.7740
3499.1330
-10657.5200
-2.2702
-0.6117
0.0001
0.8305
-1.0931

Long run parameters
P
Z
PZ

θP
θZ
θPZ

-4562.4965
-1386.0261
0.1367283

Own price demand elasticity
Short run
Long run

ηSR
ηLR

-0.0111
-0.0102

Std. Error
3.214.449
13180.35
13138.72
9.757.488
9.210.001
9.663.333
9.818.052
1.291.428
0.483953
4.74E-05
0.766796
0.675169

t-Statistic
0.873608
-1.946.688
0.572479
-1.427.431
0.204861
0.362104
-1.085.503
-1.757.898
-1.263.919
1.728.604
1.083.048
-1.619.020

P-value
0.3869
0.0577
0.5698
0.1602
0.8386
0.7189
0.2834
0.0854
0.2126
0.0906
0.2844
0.1123

Hasil estimasi menujukkan bahwa hubungan antar variabel yang menyusun fungsi
permintaan sesuai dengan yang diprediksi teori ekonomi yaitu αP < 0, yang
menunjukkan bahwa cabe merupakan barang normal. Tabel tersebut juga
mengundikasikan adanya fluktuasi permintaan setiap bulannya dimana permintaan
cenderung turun pada bulan Januari, Maret dan Juni namun naik pada bulan Februari,
April dan Mei. Namun demikian secara keseluruhan fluktuasi permintaan tersebut tidak
signifikan sebagaimana terlihat dari nilai probabilitas parameter variabel dummy
masing-masing bulan lebih besar dari level signifikansi 5%. Selain itu hubungan antara
cabe rawit dan cabe merah besar bersifat komplementer seperti ditunjukkan oleh nilai αZ
< 0. Hal ini mengindikasikan kedua komoditi cabe tersebut mungkin saja digunakan
untuk keperluan yang berbeda.
Selain itu nilai parameter elastisitas mengindikasikan permintaan cabe rawit, baik
dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, bersifat inelastik (ηSR = -0.0111
dan ηLR = -0,0102). Hal ini berimplikasi pada tingginya volatilitas harga cabe rawit di
Pulau Lombok. Penelitian Zaini (2014) menemukan bahwa volatilitas harga cabe rawit
di Pulau Lombok lebih ditentukan oleh sisi penawaran karena permintaan yang relatif
stabil kecuali pada hari-hari besar keagamaan. Sementara itu nilai parameter
penyesuaian γ (adjustment parameter) memiliki tanda negatif adalah sesuai harapan,
yang berarti dalam proses dinamik menuju keseimbangan jangka panjang telah terjadi
proses perbaikan error. Secara teoritis, jika γ = 0 berarti tidak terjadi perbaikan
kesalahan (no error correction take place) namun jika γ = -1 berarti deviasi terhadap
jalur keseimbangan jangka panjang dikoreksi seketika itu juga (instantly). Oleh karena
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itu hasil estimasi γ = -1,09 mengindikasikan terjadinya overshooting sebesar 9 %
manakala terjadi deviasi terhadap keseimbangan permintaan jangka panjangnya. Namun
demikian seluruh hasil estimasi tersebut kurang memuaskan secara statistik karena
menghasilkan koefisien determinasi yang relatif kecil (R2 = 13,5% dan sebagian besar
parameter estimasi yang yang dihasilkan tidak signifikan pada tingkat kepercayaan yang
ditetapkan (α = 5%). Akan tetapi karena penentuan model lebih didasarkan pada
pertimbangan makna ekonomi (economically meaningful) dan tidak ditujukan untuk
peramalan maka model tersebut tetap digunakan sebagai alat analisis.
Estimasi Relasi Penawaran
Jika fungsi permintaan dinamik menghasilkan prediksi elastisitas permintaan yang
sesuai dengan teori ekonomi maka pada bagian ini disajikan hasil estimasi relasi
penawaran cabe rawit. Model oligopolistik dinamik relasi penawaran dinyatakan
sebagai:
∆𝑃𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝑄 ∆𝑄𝑡 + 𝛽𝑊 ∆𝑊𝑡 + 𝛽𝑁 ∆𝑁𝑡 + 𝛽𝑆 ∆𝑆𝑡 + 𝜆∆𝑄𝑡∗ + 𝛽𝑄 ∆𝑃𝑡−1
∗
+𝜓[𝑃𝑡−1 − 𝜉𝑄 𝑄𝑡−1 − 𝜉𝑊 𝑊𝑡−1 − 𝜉𝑁 𝑁𝑡−1 − 𝜉𝑆 𝑆𝑡−1 − 𝛬𝑄𝑡−1
] + 𝜂𝑡 .

Estimasi fungsi relasi penawaran dilakukan dengan menggunakan metode 2SLS dan
hasilnya disajikan pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil Estimasi Relasi Penawaran Cabe Rawit Model Oligopolistik Dinamik
dengan Metode 2SLS
Variable
C
∆Qt
∆Wt
∆Nt
∆St
∆𝑄𝑡∗
∆Pt-1
Vt-1

Parameter
β0
βQ
βW
βN
βS
λ
βP t-1
ψ

Coefficient
1924.4700
28.7490
-2.0728
-144.5130
58.3096
-0.0003
0.3115
-0.6480

R-squared (R2)

0.147395

Long run parameters
Q
W
N
S
Q*

ξQ
ξW
ΞN
ΞS
Λ

44.368654
-3.199022
-223.0287
89.989922
-0.00045

Own price supply elasticity
Short run
Long run

εSR
εLR

0.04027
0.02579

Std. Error
2790569
8997010
2521553
1085174
9026954
9082990
0.388877
0.385463

t-Statistic
0.689634
3.195.393
-0.822045
-1.331.704
0.645950
-3.212.533
0.800966
-1.680.985

P-value
0.4936
0.0024
0.4150
0.1890
0.5213
0.0023
0.4269
0.0990

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa hasil estimasi relasi penawaran sesuai dengan
prediksi ekonomi yaitu tanda βQ > 0 dan nilai parameter penyesuaian terletak antara 0
dan -1 (ψ = -0,6). Interpretasi ekonominya adalah jika terjadi deviasi terhadap
keseimbangan jangka panjang penawaran maka deviasi tersebut dikoreksi sebesar 60 %
yaitu manakala marginal cost tidak sama dengan marginal revenue. Selain itu hasil
perhitungan parameter elastisitas mengindikasikan penawaran cabe. baik dalam jangka
pendek maupun dalam jangka panjang bersifat inelastik (εSR=0,04 dan εLR=0,03) yang
berarti produsen cabe kurang responsif terhadap perubahan harga baik dalam jangka
pendek terlebih lagi dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan sifat produksi cabe yang
memerlukan waktu (gestation period) sehingga produksi cabe tidak bisa serta merta
ditingkatkan manakala harga cabe rawit tinggi. Namun demikin terdapat hal yang di
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luar perkiraan yaitu elastisitas penawaran cabe lebih tinggi dalam jangka pendek
dibanding dengan elastisitas penawaran jangka panjangnya. Hal ini dikarenakan ketika
harga cabe tinggi maka supply cabe domestik meningkat sebagai akibat pemerintah
membuka keran impor cabe, dan sebaliknya ketike harga turun maka pemerintah
membatasi impor.
Selain itu tanda parameter kekuatan pasar (market power) yang menjadi perhatian
utama model, baik parameter kekuatan pasar jangka pendek (λ) maupun parameter
jangka panjangnya (Λ), juga sesuai dengan yang diharapkan yaitu tertelak antara 0 dan 1. Jika λ = 0 berarti pedagang cabe rawit domestik dalam jangka pendek bersifat
kompetitif, namun jika λ = -1 maka para pedagang berperilaku laksana monopolis
(perfect cartel) dengan mengeksploitasi kekuatan pasar yang dimiliki.
Hasil estimasi parameter menunjukkan bahwa nilai λ = -0.0003 dan Λ= -0.0004
yang berarti pedagang cabe di Pulau Lombok memiliki kekuatan pasar yang sangat
kecil dalam mempengaruhi harga cabe domestik, baik dalam jangka pendek maupun
dalam jangka panjang. Dengan kata lain struktur pasar cabe pada tingkat pedagang
pengecer bersifat kompetitif dan tidak cukup alasan untuk mengatakan terjadinya kartel
pada industri cabe meskipun harga cabe di tingkat konsumen sangat volatil.
Kemungkinan lain dari kecilnya nilai parameter kekuatan pasar disebabkan oleh
karakteristik model oligopolistik dinamik itu sendiri. Selain keunggulannya yang tidak
memerlukan data rinci pada tingkat perusahaan. kelemahan Conduct Parameter Model
(CPM) --dimana model oligopolistik Bresnahan-Lau berada di dalamnya-- adalah
kecenderungan CPM untuk menghasilkan nilai parameter kekuatan pasar yang relatif
kecil dibandingkan dengan nilai parameter yang dihasilkan melalui perhitungan
langsung dari marjin harga dan biaya marginal (direct measurement of price-cost
margin). Hal ini dapat dilihat pada penelitian Steen and Salvanes (1999) yang
mengestimasi tingkat kekuatan pasar yang dimiliki produsen ikan salmon Norwegia di
pasar ikan salmon Perancis dengan nilai paramater kekuatan pasar jangka pendek yang
relatif kecil (λ = -0.025) sementara pangsa pasar yang dikuasai mencapai lebih dari 70
persen. Begitu pula dengan penelitian Zaini (2011) yang juga menggunakan model
oligopolistik dinamik Bresnahan-Lau menemukan nilai parameter kekuatan pasar yang
dimiliki produsen gula relatif kecil (λ = -0.0005) ditengah tingginya konsentrasi rasio
yang dimiliki produsen (CR4=63,1%). Oleh karena itu salah satu cara mengatasinya
adalah dengan menggunakan normalisasi rentang mark-up dari Indeks Learner, (PMC)/P = - λ/η, dengan η menyatakan nilai absolut dari elastisitas permintaan jangka
pendek η = |-0.0111|. Setelah dilakukan normalisasi maka nilai mark-up menjadi lebih
besar yaitu -0,026 namun tetap relatif kecil untuk membuktikan terjadinya kartel yang
dapat mengendalikan harga cabe rawit.
Penjelasan ekonomi terhadap rendahnya derajat kekuatan pasar ditengah tingginya
volatilitas harga cabe rawit adalah produsen dan pedagang cabe tidak dapat leluasa
mengendalikan harga karena perilaku harga cabe domestik sangat tergantung pada
perilaku harga cabe dunia yang umumnya lebih murah. Ketika harga cabe domestik
tinggi maka pemerintah memperbanyak kuota impor bahkan dengan membebaskan tarif
impor cabe sehingga peredaran cabe di dalam negeri bertambah yang selanjutnya akan
menurunkan harga cabe di dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kompetisi antar
waktu (intertemporal competitions) dengan cabe impor dapat menurunkan kekuatan
pasar yang dimiliki produsen dan pedagang cabe lokal.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Penggunaan model oligopolistik dinamik untuk mengestimasi fungsi permintaan
dan penawaran cabe menghasilkan parameter estimasi yang konsisten dengan teori dan
hasil empiris. Model dinamik menjadi pilihan yang disukai karena ia memberi informasi
dinamika hubungan jangka pendek dari fungsi permintaan dan penawaran cabe selain
informasi hubungan jangka panjang dengan hasil estimasi parameter yang konsisten.
Permintaan dan penawaran cabe rawit dalam jangka pendek maupun jangka
panjang adalah inelastik. Hasil estimasi relasi penawaran cabe rawit menghasilkan
parameter kekuatan pasar relatif kecil (λ = -0.0003 dan Λ = -0.0004) membuktikan
petani dan pedagang tidak memiliki kekuatan pasar untuk mengendalikan harga.
Selain keunggulannya yang tidak memerlukan data rinci pada tingkat perusahaan,
model yang digunakan cenderung menghasilkan nilai parameter kekuatan pasar yang
relatif kecil dibandingkan dengan nilai parameter yang dihasilkan melalui perhitungan
langsung dari berbedaan harga dan biaya marginal. Perbaikan hasil dapat dilakukan
dengan normalisasi rentang mark up dari Indeks Lerner.
Estimasi parameter penyesuaian (adjustment parameters) untuk fungsi permintaan
cabe mengindikasikan terjadinya overshooting sebesar 9% manakala terjadi deviasi
terhadap keseimbangan permintaan jangka panjangnya. Sementara itu estimasi
parameter penyesuaian untuk penawaran menunjukkan adanya penyesuaian sebesar
60% menuju kondisi keseimbangan jangka panjang manakala biaya marjinal
menyimpang dari penerimaan marjinal.

Saran
Penelitian ini menggunakan model fungsi biaya marjinal berbentuk linear yang
memiliki keterbatasan berkaitan dengan tahapan produksi (stages of production). Oleh
karena itu perlu dicoba untuk menggunakan model fungsi biaya berbentuk trans-log
(trans-log cost function) yang dapat mengakomodir tahapan produksi meskipun model
tersebut memiliki kerumitan dalam kalkulasi dan interpretasi ekonomi.
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PENGUATAN KELOMPOK PEREMPUAN BERBASIS SINERGITAS
PEMANFAATAN POTENSI AGRIBISNIS LAHAN KERING - MARJINAL
DAN SUMBERDAYA EKOWISATA BAHARI UNTUK PENGENTASAN
KEMISKINAN DI KECAMATAN SEKOTONG - LOMBOK BARAT
(STRENGTHENING OF WOMEN’S GROUP BASED ON SYNERGISTIC
AGRIBUSINESS POTENTIAL OF DRY LAND USE - ECOTOURISM MARGINAL
AND MARINE RESOURCES FOR POVERTY REDUCTION
IN DISTRICT SEKOTONG - WEST LOMBOK)
Candra Ayu, Wuryantoro dan Syarif Husni, 2016
Fakultas Pertanian Universitas Mataram
ABSTRAK
Ketergantungan aktivitas agribisnis lahan kering-marjinal pada musim hujan dan
aktivitas nelayan pada musim kemarau serta struktur tradisi patriarkhi yang memendam
potensi kerja perempuan di rumah mengakibatkan kemiskinan di Kecamatan SekotongLombok Barat, Indonesia. Tradisi ini mengakibatkan banyak waktu menganggur
perempuan di rumah, padahal hasil agribisnis lahan keringdan hasil usaha perikanan
tangkap mudah diakses karena pemukiman berada di kawasan pesisir yang menjadi
tujuan ekowisata bahari. Penelitian ini merancang model penguatan perempuan berbasis
sinergitas potensi agribisnis lahan kering-marjinal dan potensi sumberdaya pesisir/laut
yang menjadi obyek ekowisata bahari untuk pengentasan kemiskinan. Impelementasi
model akan menjamin keberlanjutan perolehan pendapatan sepanjang tahun untuk
pengentasan kemiskinan sehinggamembangunkemandirian masyarakat untuk
melestarikan kawasan pesisir dan laut untuk ekowisata bahari, terjadi percepatan
pembangunan wilayah dan penerimaan devisa dari arus kunjungan wisatawan
mancanegara ke Indonesia.
Kata kunci : kemiskinan, lahan kering, tradisi patriarkhi, perempuan, ekowisata bahari
ABSTRACT
Dependence of agribusiness activity of marginaldry land during the dry season, as well
as patriarchy structures harbored the potential of women's work resulted inpoverty in
SubDistrict of Sekotong,West Lombok. Indonesia. This tradition has resulted in a lot of
time unemployed women in the home, where as the results of dry land agribusiness and
fishery business results easily accessible because of the settlement are in coastal areas
into marine ecotourism destination. This study aimed to design a model female
strengthening, for poverty alleviation, based on the synergy potential of marginal dry
land agribusiness and resource potential of coastal/marine who becomes the object of
marine ecotourism. Implementation of the model would ensure the sustainability of
revenue through out the year for poverty reduction that build community independence
to preserve coastal areas and sea for marine ecotourism, an accelerated development of
the regionand the foreign exchange earnins of the flow of tourist arrivals to Indonesia.
Keywords : Poverty,dry land, patriarchy structures, women, marine ecotourism
LATAR BELAKANG
Produktivitas usahatani lahan kering di Kecamatan Sekotong - Kabupaten
Lombok Barat tergolong rendah dan mengalami degradasi akibat pengelolaan yang
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mengabaikan kaidah-kaidah konservasi. Marjinalitas lahan ini memiskinkan masyarakat
petani dengan pendapatan/kapita/tahun setara beras yang semakin menurun, yakni
sebanyak 204,98 kg tahun 2004; 175,90 kg tahun 2007; 101,75 kg tahun 2010, dan
61,5 kg tahun 2013 ( Ayu, 2004 dan 2007; Ayu, Wuryantoro, Rosmilawati dan
Padusung, 2010; dan Ayu, 2013).
Rendahnya pendapatan usahatani lahan kering di Kecamatan Sekotong juga
akibat dari kurangnya modal untuk upah tenaga kerja sehingga luas tanam lebih sempit
dibandingkan pemilikan lahan. Kondisi ini kontradiktif dengan potensi kerja keluarga
petani yang rata-rata sebanyak 6 orang namun hanya 62 % -nya yang bertani dan
diutamakan tenaga kerja laki-laki. Pola kerja ini merupakan bentukan tradisi patriarkhi
yang masih kuat dianut masyarakat. Namun, penelitian tahun 2013 mengungkapkan
bahwa tradisi terrsebut bersifat “bipolar” karena di satu sisi, memendam potensi
produktif perempuan tetapi sekaligus berarti tersedia banyak waktu perempuan jika
bekerja di rumah atau sekitar rumah. Untuk itu diperlukan rancangan penguatan peran
produktif perempuan sesuai karakteristik budaya masyarakat.
Penelitian ini mengkaji potensi penguatan ekonomi kelompok perempuan dan
sumberdaya agribisnis lahan kering dan ekowisata bahari, identifikasi kebutuhan dan
permasalahan masyarakat petani lahan kering dan nelayan, kajian kemiskinan serta
alternatif penguatan kelompok yang relevan tradisi dan potensi sumberdaya alam.
Dengan penguatan yang berbasis sinergitas pemanfaatan potensi agribisnis lahan kering
dan hasil perikanan tangkap yang konsumennya adalah wisatawan di kawasan
ekowisata bahari maka terjalin ketergantungan kepentingan antara tiga potensi
sumberdaya lokal tersebut. Sinergitas pemanfataannya dapat berkelanjutan meningkatkan pendapatan/kesejahteraan perempuan dan keluarganya dapat menjadi insentif bagi
masyarakat untuk menjaga kelestarian sumberdaya agribisnis lahan kering dan
sumberdaya ekowisata bahari. Selain itu, penerimaan hasil rancangan ini dapat segera
diimplementasikan dalam masyarakat karena relevan dengan tradisi patriarkhi, serta
berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Sekotong.
Tujuan penelitian adalah merancang model penguatan kelompok perempuan
dalam masyarakat petani-nelayan berbasis sinergitas pemanfaatan potensi agribisnis
lahan kering dan sumberdaya ekowisata bahari untuk pengentasan kemiskinan di
Kecamatan Sekotong.
BAHAN DAN METODA
Jenis penelitian adalah Action Research yang ditujukan pada penemuan fakta
berdasarkan gejala-gejala faktual tentang perilaku suatu kelompok masyarakat dengan
jalan mengumpulkan data/informasi, menganalisa, mendeskripsikan dan menarik
kesimpulan untuk menyusun model guna mengatasi masalah hasil temuan di lapangan.
Pengumpulan data dengan menggunakan Metode Triangulasi, meliputi metode
observasi, wawancara mendalam kepada petani-nelayan dan keluarganya, serta tokoh
masyarakat, Focus Group Discussion serta pengumpulan data sekunder.
Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sekotong, yang merupakan wilayah
lahan kering terluas di Pulau Lombok – Indonesia dan memiliki potensi ekowisata
bahari yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara. Selain itu, sebagian besar
masyarakatnya tergolong miskin akibat mengandalkan penerimaan hanya dari bertani
atau hanya dari usaha perikanan tangkap serta akibat tradisi kontra-produktif terhadap
pekerja perempuan. Pengambilan perempuan responden di Desa Sekotong Tengah (desa
daratan tanpa pesisir pantai); Desa Sekotong Barat (desa daratan dan memiliki Kawasan
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Konservasi Gili Nanggu, Gili Sudak, Gili Tangkong dan Gili Kendis); Desa Batu Putih
(desa yang sebagian besar merupakan kawasan pesisir, pantai berpasir putih dan kaya
biota laut). Jumlah responden ditentukan sebanyak 60 orang dan ditentukan responden
kunci yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna maupun pihak
aparat pemerintahan di setiap lokasi penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Umum Wilayah Penelitian
Kecamatan Sekotong merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Lombok
Barat dan terdiri dari sembilan desa dan 91 dusun. Desa yang terluas adalah Pelangan
dan tersempit adalah Desa Gili Gede Indah. Pusat pemerintahan terdapat di Desa
Sekotong Tengah. Topografi wilayahnya adalah bergelombang dengan kemiringan
0 - 62 % dan ketinggian tempat pada kisaran 0 - 418 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Sekotong beriklim tropis dengan temperatur udara 30 oC sampai 40
o
C pada musim kemarau sedangkan pada musim hujan sebesar 24 oC sampai 37 oC.
Curah hujan tinggi di bulan Januari, Februari dan Desember, yakni di bulan Januari
sebanyak 374 mm, Februari sebanyak 228 mm dan Desember sebanyak 347,1 mm.
Jumlah penduduk Kecamatan Sekotong pada tahun 2014 adalah 58 153 jiwa
dan sex rationya 99,06. Artinya, penduduk perempuannya lebih banyak sehingga
terdapat potensi kerja yang dapat dikuatkan untuk mengatasi masalah kemiskinan, dan
rendahnya aksesibilitas terhadap peluang usaha produktif akibat budaya patriarkhi.
Potensi Sumberdaya Agribisnis Lahan Kering di Kecamatan Sekotong
Agribisnis lahan kering di Kecamatan Sekotong dilakukan kawasan perbukitan
dan di lahan datar. Luas lahan kering datar adalah 31 689 ha dan pada tahun 2015
adalah padi dengan produksi 13 991 ton, jagung sebanyak 4 178 ton, ubi kayu sebanyak
1 488 ton, ubi jalar sebanyak 1 222 ton, kacang tanah sebanyak 1 006 ton, kedelai 727
ton dan kacang hijau sebanyak 134 ton. Lahan di perbukitan terutama ditanami jambu
mete dengan produksi 256,74 ton dan di pesisir pantai ditanami kelapa yang lahannya
juga menjadi areal pengembalaan sapi. Jumlah ternak sapi di tiga desa lokasi penelitian
sebanyak 8 752 ekor atau sebanyak 38,37 % dari jumlah sapi Kecamatan Sekotong.
Potensi Sumberdaya Ekowisata Bahari di Kecamatan Sekotong
Pantai di Kecamatan Sekotong berpasir putih dengan panjang 192 km dan
perairannya seluas 1 382,4 km2. Di sepanjang pantai terdapat di 5 desa dan 17 dusun
pesisir sehingga mata pencaharian utama adalah sebagai nelayan. Tujuan wisata adalah
Pantai Mekaki, Desert Point/Bangko Bangko, Pantai Elaq – Elaq, Pantai Batu Surat,
Teluk Sepi, Teluk Panggang, Tanjung Jagog Nambung, Gili Nanggu, Gili Asahan, Gili
Rengit, Gili Lontar, Gili Poh, Gili Gede, Belongas Bay dan Pandanan.
Potensi biota laut di Kecamatan Sekotong adalah trumbu karang (866,59 ha),
hutan mangrove (307,17 ha); ekosistem padang lamun (291,87 ha); dan rumput laut (2
900 ha) dan satu kawasan konservasi yakni Gili Nanggu, Gili Sudak, Gili Tangkong,
Gili Kendis (termasuk Dusun Tawun-Desa Sekotong Barat). Total pulau kecil (bahasa
Sasak “Gili”) di Kecamatan Sekotong berjumlah 23 pulau dan di sekitarnya terdapat
biota laut seperti kerang abalone, ikan kerapu, lobster, ikan napoleon, dan teripang.
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Sarana dan prasarana pendukung ekowisata bahari di Kecamatan Sekotong adalah
jalan, dermaga penyebrangan ke gili; alat transportasi dan penginapan/hotel yang layak
dan menjamin keselamatan pengunjung. Panjang jalan mencapai 214 km yang
diperlebar pada tahun 2015 dengan jalan aspal/hotmix, terpanjang di Desa Sekotong
Barat. Jalan ini merupakan satu-satunya akses darat ke pantai Elaq-Elaq, BangkoBangko (di Desa Batu Putih) dan pantai Pemalikan. Pantai Pemalikan termasuk dalam
10 pantai tujuan surfing dengan ombak terganas dan gelombang kidal (left hand wafe)
terbaik di dunia menurut data International Surfing Association.
Potensi Produktif Kelompok Perempuan di Kecamatan Sekotong
Umur responden tergolong usia produktif namun hanya 21,6 % yang berhasil
menamatkan Sekolah Dasar. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya kesadaran akan
potensi produktifnya yang dapat menjadi modal mencari nafkah. Karakteristik potensi
perempuan dan faktor pendukung penguatannya di Kecamatan Sekotong pada tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik Potensi Perempuan dan Faktor Pendukung Penguatannya
di Kecamatan Sekotong Tahun 2015
No. Rincian Karakteristik

Umur (tahun)
Pekerjaan responden (%):
a. Bertani lahan kering
b. Buruhtani
c. Berdagang Ikan laut segar
d. Berdagang makanan sembako
e. Beternak sapi
f. Beternak ayam
g. Pencari kerang
3. a. Luas lahan pertanian (ha)
b.
Status
kepemilikan
lahan
pertanian
4. Jenis pekerjan utama keluarga
Lanjutan
5. Potensi kerja berdasarkan kearifan
lokal:
a.Ketersediaan waktu kerja
perempuan di rumah/sekitar rumah
b.Potensi kerja anak perempuan
6. Ketersediaan input secara lokal:
a. Hasil agribisnis lahan kering
b. Hasil usaha perikanan tangkap
7. Aksesibilitas terhadap pasar

Desa
Sekotong Tengah

Desa
Sekotong
Barat
41

Desa
Batu Putih

Milik Sendiri

50
65
10
15
0
0
5
0,73
Milik Sendiri

30
85
20
5
25
30
0
0,09
Menyakap

Petani

Petani & nelayan

Nelayan

Sedang

Tinggi

Tinggi

Sedang

Sedang

Sedang

Cukup
Tidak ada
Mudah

Cukup
Cukup
Mudah

Kurang
Cukup
Sulit

Tinggi
Tinggi

Tinggi
Tinggi

Rendah
Tinggi

1.
2.

8.
9.

Semangat bangkit dari kemiskinan
Kesetiaan kepada kampung halaman

43
100
100
0
20
60
0
0
0,71

46

.

Ketersediaan input untuk pengembangan usaha produktif yang memanfaatkan
potensi kerja kelompok perempuan, kemudahan mengakses pasar, semangat bangkit
dari kemiskinan dan rasa kesetiaan terhadap kampung halaman merupakan faktor
pendukung pengembangan potensi produktif ekonomi kelompok perempuan.
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Pendapatan Rumahtangga dan Tingkat Kemiskinan Keluarga Responden
Mata pencaharian utama penduduk di Kecamatan Sekotong adalah sebagai
petani lahan kering dan atau sebagai nelayan (usaha perikanan tangkap). Kedua jenis
pekerjaan ini tergantung pada musim dan secara bergantian mengalami masa tidak
beraktivitas. Rincian tentang pendapatan dan kesejahteraan rumahtangga petani-nelayan
di Kecamatan Sekotong tahun 2015 pada tabel 2.
Tabel 2. Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan Rumahtangga Petani-Nelayan di
Kecamatan Sekotong Tahun 2015
R i n c i a n
1.Sumber pendapatan RT:
a.Usahatani lahan kering:
- tanaman pangan
- pisang
b.Nelayan
c.Buruhtani
d.Peternak
e.Pencari kerang/rumput
laut
f. Pedagang ikan segar
g.Pedagang sembako
h.Tukang/buruh bangunan
i.Tukang parkir
j.Pembuat garam
Jumlah “1” per tahun
2.Pendapatan/kapita/tahun:
a. Dalam Rupiah (Rp)
b. Setara Beras (kg)
c. Dalam Dolar (US $)
3.Taraf Hidup:
a. Kriteria Sajogyo
b. Kriteria Bank Dunia

Rumahtangga Petani di Desa
Sekotong
Sekotong
Tengah
Barat

1 804 424,35
-

Rumahtangga Nelayan di Desa
Sekotong
Batu
Barat
Putih

1 729 737,50
250 000,00
10 745
333,00
2 231 500,00
-

692 186,12
22 105
898,76 22 017 370,42
898 076,92
1 621 500,00
85 000,00

5 441 674,35

1 380 000,00
3 560 000,00
947 500,00
224 000,00
21 068
070,50

415 384,62
138 461,54
861 538,46
513 461,54
24 932
821,84

27 133 556,54

1 088 334,87
111,62
81,57

4 213 614,10
432,17
315,81

4 986 564,37
511,44
373,74

6 783 389,14
695,73
508,41

Sangat
Miskin
Miskin

Hampir
Miskin
Miskin

Tidak Miskin
Miskin

Tidak Miskin
Miskin

685 250,00
477 500,00
689 500,00
1 785 000,00
-

1 187 500,00
1 320 000,00
210 000,00

Keterangan: 1) Jumlah anggota keluarga di Desa Sekotong Barat dan Sekotong Tengah masingmasing 5 orang, dan Desa Batu Putih = 4 orang
2) Harga rata-rata beras di lokasi penelitian Rp 9 750/kg tahun 2016
3) Rata-rata nilai tukar periode Januari-November 2015 untuk 1 US $ = Rp 13 342,4

Aktivitas bertani satu kali per tahun, yakni pada musim hujan, meskipun 30 %
responden di Desa Sekotong Tengah ada di Muusim Tanam II (akhir musim hujan)
tetapi irigasinya dari air sumur permukaan. Sebaliknya, melaut hanya pada musim
kemarau (istilah lokal Bahasa Sasak-Pulau Lombok: Musim Timur) dan menghindari
melaut terutama di awal musim hujan (istilah lokalnya Musim Barat) karena terjadi
gelombang tinggi dan angin kencang/badai di laut. Musim Barat biasanya pada periode
bulan Desember - Februari sehingga waktu paceklik keluarga nelayan lebih singkat
dibandingkan petani. Hal ini mengakibatkan lebih baiknya
pendapatan dan
kesejahteraan keluarga nelayan di Kecamatan Sekotong.
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Ukuran kesejahteraan menggunakan Kriteria Kemiskinan Sajogyo yang
didasarkan pada pendapatan/kapita/tahun setara beras, yakni tergolong sangat miskin
jika kurang dari 240 kg; Miskin jika 240 - < 320 kg; Hampir Miskin jika 320 – < 480 kg
dan sejahtera/tidak miskin jika lebih dari 480 kg. Menurut Kriteria Bank Dunia
seseorang tergolong tidak miskin jika pendapatan/kapita/tahun minimal 456,25 US $
atau senilai Rp 6 087 424,375,- pada tahun 2015.
a. Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan Rumahtangga di Desa Sekotong Tengah
Wilayah Desa Sekotong Tengah merupakan daerah daratan sehingga pekerjaan
utama penduduknya adalah bertani di lahan kering. Umumnya kegiatan bertani
dilakukan pada musim hujan (MT I) namun terdapat 30 % responden yang menanam
sesudahnya (MT II) denngan air irigasi dari air sumur permukaan. Artinya, pada MT II
terjadi pengurangan luas tanam sebesar 66 %. Efisiensi ekonomi usahatani tersebut pada
MT I sebesar 2,51 dan pada MT II sebesar 1,85. Meskipun dua kali penananam,
pendapatan usahatani lahan kering sebanyak Rp 1 804 424,35/tahun sehingga tidak
dapat mencukupi kebutuhan keluarga petani. Untuk itu anggota keluarga bekerja juga
sebagai buruh tani, peternak, pedagang, dan tukang/buruh bangunan sehingga
pendapatan per tahun menjadi Rp 5 441 674,35. Namun, jumlah ini ternyata tetap
mengakibatkan keluarga responden di Desa Sekotong Tengah tergolong sangat miskin
menurut kriteria Kemiskinan Sajogyo dan miskin menurut Bank Dunia.
b. Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan Rumahtangga di Desa Sekotong Barat
Desa Sekotong Barat sebagian besar adalah pesisir pantai namun masih
terdapat sebagian kecil dataran yang menjadi tempat bertani. Jumlah responden yang
bermatapencaharian utama sebagai nelayan sebanyak 65 % dan hasil tangkapan
langsung dijual di pinggir panti. Belum terbuka wawasan kreatif masyarakat melihat
semakin banyaknya arus kunjungan wisatawan baik domestik mupun mancanegara.
Selain itu, tersedia waktu kerja perempuan karena antara pantai dan pemukimannya
hanya dibatasi oleh jalan raya selebar 3 meter.
Kegiatan melaut dilakukan hampir setiap hari, kecuali di musim Barat (istilah
lokal untuk musim hujan dan angin kencang) yang terjadi pada periode bulan
Desember sampai pertengahan Februari. Berdasarkan informasi nelayan, musim ini
puncaknya pada Tahun Baru China (Imlek) dan merupakan masa paceklik bagi
keluarga nelayan. Rata-rata hasil tangkapan ikan seberat 7,52 kg yang bernilai Rp
170 384,62 dan pendapatannya per satu satu kali melaut (SKM) sebesar Rp 92 050,3.
Dengan rata-rata frekuensi melaut 240,15 kali/tahun diperoleh pendapatan Rp 22 105
898,97/tahun. Jenis ikan hasil tangkapan di Desa Sekotong Barat antara lain cumicumi, tamban, ketumbung, tongkol, layah, banyar, lemuru, kembung, cakalang dan
gurita.
Kelompok responden rumahtangga nelayan adalah penduduk yang tidak
berlahan dengan pendapatan per tahun sebanyak Rp 24 932 821,84. Pada saat tidak bisa
melaut, yakni pada saat musim penghujan keluarga ini bekerja sebagai buruhtani di desa
terdekat. Meskipun demikian, berdasarkan Kriteria Bank Dunia ternyata tetap tergolong
miskin sedangkan dengan Kriteria Sajogyo tergolong Hampir miskin. Perbedaan ini
terjadi karena Kriteria Sajogyo berdasarkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok beras
sedangkan untuk hidup layak diperlukan pemenuhan kebutuhan pelengkap yang
nilainya umumnya lebih mahal dibandingkan beras.
Pertanian tanaman pangan di Desa Sekotong Barat dilakukan oleh 50 %
keluarga responden dengan rata-rata luas lahan garapan 0,59 ha. Jenis tanamannya
adalah padi, jagung, kacang tanah, kacang panjang, kedelai, dan ubi kayu serta kebun
pisang. Pendapatan usahatani ini sebesar Rp 1 729 737,50/lahan garapan atau setara Rp
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2 931 758,47/ha. Biaya produksi pada tertinggi adalah untuk membayar upah tenaga
kerja luar keluarga, yang mencapai 68,63 % dari total biaya. Penggunaan tenaga kerja
luar terutama untuk pengolahan tanah dan penanaman yang penyelesaiannya
diupayakan bertepatan dengan tibanya musim hujan.
Meskipun mengakui bahwa pertanian menjadi sumber penghidupan utama
keluarga namun kotribusinya terhadap total pendapatan rumahtangga hanya 9,40 %.
Keluarga petani berpendapat bahwa bertani lebih menjamin penyediaan kebutuhan
pangan pokok keluarga secara swadaya sedangkan menjadi nelayan penuh risiko dan
ketidakpastian. Jumlah pendapatan per tahun kelompok rumahtangga petani sebesar Rp
21 068 070,50/tahun dan pendapatan per kapitanya Rp 4 213 614,10/tahun sehingga
tergolong hampir miskin menurut Kriteria Sajogyo dan miskin menurut Bank Dunia.
c. Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan Rumahtangga di Desa Batu Putih
Desa Batu Putih merupakan desa pemekaran Desa Sekotong Barat dan
merupakan desa terakhir setelah Desa Pelangan, terletak di ujung paling barat
Kecamatan Sekotong. Desa ini memiliki kawasan pesisir berbukit dan sedikit lahan
datar yang umumnya bukan milik penduduk lokal. Pekerjaan utama penduduk adalah
nelayan dengan pendapatan Rp 89 160,81 untuk sekali melaut. Frekuensi melaut ratarata sebanyak 246,94 kali/tahun sehingga pendapatan per tahun Rp 22 017 370,42.
Nilai ini lebih rendah dibandingkan nelayan Desa Sekotong Barat meskipun jumlah
tangkapan nelayan Desa Batu Putih lebih banyak. Hal ini akibat keterkucilan lokasi
dan penjualan harus di Desa Pelangan sehingga memerlukan biaya transportasi. Meski
demikian penangkapan ikan ini memberi kontribusi 81,14 % terhadap pendapatan
rumahtangga responden Desa Batu Putih.
Di beberapa tempat di Desa Batu Putih terdapat lahan pertanian. Lahan tersebut
sebenarnya untuk pemukiman atau tempat usaha yang digunakan sementara waktu
bertani tanaman semusim (padi, jagung dan kacang tanah) hanya pada musim hujan.
Petani di Desa Batu Putih sebanyak 20 % dengan rata-rata lahan garapan 0,29 ha.
Jumlah pendapatan dari usahatani tersebut sebesar Rp 692 186,12/tahun dan kontribusi
terhadap pendapatan keluarga hanya 2,55 %. Namun, kontribusi pendapatan dari
pekerjaan selain bertani termasuk tinggi sehingga pendapatan rumahtangga nelayan di
Desa Batu Putih mencapai Rp 27 133 556,54/tahun dan pendapatan per kapitanya
senilai Rp 6 783 389,14/tahun. Meskipun berdasarkan Kritteria Sajogyo tergolong
sejahtera namun berdasarkan Kriteria bank Dunia tetap tergolong miskin.
Rancangan Penguatan Kelompok Perempuan untuk Pengentasan Kemiskinan di
Kecamatan Sekotong – Lombok Barat, Indonesia
Berdasarkan hasil kajian terhadap potensi produktif sumberdaya alam dan
manusia di Kecamatan sekotong maka untuk terbebas dari tradisi kemiskinan adalah
melalui pemanfaatan potensi-potensi tersebut secara sinergis yang rumuskan dalam
model hasil penelitian ini. Rumusan model penguatan kelompok perempuan berbasis
sinergitas pemanfaatan potensi sumberdaya agribisnis lahan kering – marjinal dan
sumberdaya ekowisata bahari untuk pengentasan kemiskinan di Kecamatan Sekotong
pada gambar 2.
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Rumahtangga Petani-Nelayan

Sumber Daya
PESISIR/LAUT

Potensi Kerja
perempuan

Pendapatan
Bapak/suami

Kesejahteraan :Sangat Miskin

(EKOWISATA
BAHARI)

Sumber Daya
AGRIBISNIS
LAHANKERING

Sistim Budaya
Patriarkhi

Potensi Produktif Perempuan
Ikan
laut,
rumput
laut,dll

• Potensi Kerja perempuan
• Potensi produktif anak perempuan
• Hasil produksi agribisnis lahan
kering, dan potensi lahan
• Potensi hasil perikanan lauti
• Kemudahan akses pasar
• Motivasi bangkit dari kemiskinan

Padi,
kedelai,
jagung,
kacang,
ubi kayu
pisang

Output Model :
• Pengembangan keterampilan dan industri
pengolahan pangan berbasis hasi agribisnis
lahan kering dan perikanan laut
• Berbagai produk pangan olahan dan KUB

dampak

Meningkatkan: produktivitas kerja dan taraf hidup masyarakat, efisiensi penggunaan
sumberdaya lokal. kerjasama petani-nelayan dan masyarakat luas; serta kesadaran
dan upaya pelestarian sumberdaya kawasan pesisir –laut di Kecamatan Sekotong
Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah, penguatan peran ekowisata untuk penerimaan devisa,
perbaikan kualitas SD manusia, menurunkan ketergantungan impor produk pertanian dan perikanan

Gambar 2. Model Penguatan Kelompok Perempuan Berbasis Sinergitas Pemanfaatan Potensi Agribisnis Lahan Kering-Marjinal dan Sumberdaya
Ekowisata Bahari untuk Pengentasan di Kecamatan Sekotong
Kabupaten Lombok Barat, Indonesia
Deskripsi Model Hasil Rancangan
Model hasil rancangan untuk penguatan kelompok perempuan di Kecamatan
Sekotong – Lombok Barat terdiri dari 5 komponen, yakni:
a. Input model, terdiri dari potensi kerja kelompok perempuan dari keluarga petani dan
nelayan, hasil produksi agribisnis lahan kering dan hasil usaha perikanan tangkap,
potensi ekowisata kawasan pesisir/laut dan motivasi masyarakat untuk sejahtera.
b. Kelompok sasaran: adalah kelompok perempuan dari keluarga petani dan nelayan.
c. Lokasi kegiatan: rumah binaan dan pesisir pantai – dekat rumah (selaras tradisi
patriarkhi yang mengharuskan perempuan beraktivitas terkait peran reproduktifnya,
yakni hanya untuk aktivitas domestikasi “kerumahtanggaan’).
d. Output model adalah pengembangan keterampilan produktif dan industri pengolahan
pangan berbasis hasil agribisnis lahan kering dan hasil perikanan tangkap, dan dapat
terbentuk kelompok usaha perempuan.
e. Dampak model di tingkat rumahtangga petani-nelayan dan terhadap outcome
Dampak model pada level rumahtangga petani-nelayan adalah: meningkatkan
produktivitas kerja, pendapatan/taraf hidup, memperluas kesempatan kerja, optimalisasi
penggunaan sumberdaya lahan, meningkatkan kesadaran dan upaya menjaga kelestarian
sumberdaya lahan kering, kawasan pesisir dan di dalam laut agar terjamin keberlanjutan
ekowisata bahari, meningkatkan kerjasama antar petani, nelayan dan masyarakat pelaku
aktivitas ekowisata bahari di Kecamatan Sekotong. Dampak model terhadap outcome
adalah terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah, penguatan peran ekowisata
bahari dalam penerimaan devisa, peningkatan kualitas sumberdaya manusia di wilayah
lahan kering dan kawasan pesisir serta berpotensi mengurangi ketergantungan nasional
terhadap impor produk pertanian dan perikanan/kelautan.
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Dasar dan Alternatif Penguatan Peran Produktif Kelompok Perempuan
Rancangan penguatan peran produktif perempuan di Kecamatan Sekotong
didasarkan pada potensi kerja perempuan dalam tradisi patriarkhi dan sumberdaya alam
(agribisnis lahan kering dan potensi kawasan pesisir/laut). Pemanfaatan hasil agribisnis
lahan kering dan produk perikanan laut sebagai input aktivitas penguatan dapat
memberi nilai tambah, memperpanjang masa pemanfaatan hasil produksi tersebut, dan
menjamin kontinyuitas perolehan pendapatan tanpa tergantung musim. Rincian berbagai
alternatif produk olahan dalam rancangan model di Kecamatan Sekotong adalah pada
tabel 4.
Tabel 4. Alternatif Produk Olahan dalam Model Hasil Rancangan Penelitian
Jenis Komoditi dan Dasar Pengembangan
1.Padi (pasar tersedia luas dari masyarakat lokal
dan wisatawan)
2.Kedelai (teknologi mudah dan murah, waktu
pembuatan singkat, memotivasi bertani kedelai)
3.Kacang tanah (potensi produksi cukup tinggi,
pengolahan lebih menguntungkan dan teknologi
sederhana dan cepat)
4.Pisang (produksi tinggi dan harga jual segar
sangat murah, belum ada pengolahan lanjut)
5.Ubi Kayu (memberi nilai tambah tinggi, masa
panen lama, produksi tidak kontinyu)
6.Jagung (nilai jual olahan lebih tinggi, dan
teknologi produksi sederhana)
7.Ikan Laut (otensi produksi tinggi, harga jual
dalam bentuk segar rendah karena pasar jauh)
8.Rumput Laut (harga jual dalam bentuk segar
rendah dan nilai tambah tinggi)

Alternatif Produk Olahan
Nasi kuning, krupuk beras,
rengginang, pisang goreng
Marning kedelai dan tempe
Kacang asin, kue kacang atau
ampyang kacang, kacang telur,
kacang sangrai
Pisang sale, kripik pisang,
pisang rebus, dan pisang goreng
Keripik/kerupuk ubi kayu, tape
dan dodol tape, cake tape
Marning jagung, stik jagung,
ting-ting jagung
Bakso ikan, kerupuk/keripik
ikan, abon ikan, pelecing ikan,
sop ikan dan ikan bakar
Kue (agar-agar), manisan,
dodol, rumput laut lembaran

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan hal-hal berikut ini:
1. Potensi sumberdaya agribisnis lahan kering adalah lahan pertanian (31 689 ha)
dengan jenis tanaman utama padi, jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau adn
ubi kayu. Tanaman perkebunan utama adalah jambu mete, kelapa dan pisang.
2. Potensi ekowisata bahari meliputi: pantai sepanjang 192 km dan perairannya seluas
1 382,4 km2; tujuan wisata adalah gili-gili (pulau-pulau kecil), pantai yang natural
Pantai Mekaki, Desert Point/Bangko-Bangko, Pantai Elaq – Elaq, Pantai Batu Surat,
Teluk Sepi, Teluk Panggang, Tanjung Jagog Nambung, Gili Nanggu, Gili Asahan,
Gili Rengit, Gili Lontar, Gili Poh, Gili Gede, Belongas Bay dan Pandanan serta
terdapat 23 pulau kecil (gili); keaneragaman biota laut dan dukungan sarana dan
prasarana yang menjamin keselamatan para wisatawan.
3. Potensi produktif ekonomi kelompok perempuan di Kecamatan Sekotong meliputi:
umur yang produktif, potensi kerja, kepemilikan lahan pertanian, semangat keluar
dari kemiskinan, dan rasa cinta tanah kelahiran.
4. Kesejahteraan rumahtangga petani lebih rendah dibandingkan keluarga nelayan, di
Desa Sekotong Tengah menurut Kriteria Sajogyo tergolong sangat miskin dan
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menurut Kriteria Bank Dunia: tergolong miskin; di Desa Sekotong Barat menurut
Kriteria Sajogyo tergolong Hampir Miskin dan menurut Kriteria Bank Dunia
tergolong Miskin. Keluarga nelayan di Desa Sekotong Barat dan Batu Putih
tergolong sejahtera menurut Kriteria Sajogyo dan miskin menurut Bank Dunia
5. Rancangan Model Penguatan Kelompok Perempuan Berbasis Sinergitas
Pemanfaatan Potensi Agribisnis Lahan Kering-Marjinal dan Sumberdaya Ekowisata
Bahari untuk Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Sekotong – Lombok Barat
terdiri dari: a). input model (potensi kerja kelompok perempuan, potensi agribisnis
lahan kering dan potensi pesisir dan laut untuk ekowisata bahari); b).kelompok
sasaran (kelompok perempuan dari keluarga petani dan nelayan); c).lokasi kegiatan:
rumah binaan dan pesisir pantai, d). output model (pengembangan keterampilan
produktif dan industri pengolahan pangan berbasis hasil agribisnis lahan kering dan
hasil usaha perikanan tangkap, terbentuk kelompok usaha perempuan); e). dampak
model di tingkat rumahtangga petani-nelayan (pengentasan kemiskinan dan jaminan
penerimaan pendapatan sepanjang tahun, pengembangan industri pengolahan) dan
terhadap outcome (percepatan pertumbuhan ekonommi wilayah, pengembangan
ekowisata bahari di Kecamatan Sekotong Indonesia dan peningkatan penerimaan
devisa akibat arus kunjungan wisatawan mancanegara).
Implementasi model pengentasan kemiskinan masyarakat berbasis penguatan
peran produktif-ekonomi kelompok perempuan melalui pemanfaatan secara sinergis
potensi sumberdaya agribisnis lahan kering dengan potensi sumberdaya ekowisata
bahari di Kecamatan Sekotong Tengah sangat diperlukan untuk menjamin
keberlanjutan perolehan pendapatan dan perbaikan taraf hidup masyarakat petaninelayan, membangun kemandirian masyarakat untuk melestarikan kawasan pesisir/laut
untuk ekowisata bahari. Sinergitas pemanfaatan potensi sumberdaya manusi dengan
potensi dua sumberdaya alam dapat menciptakan saling ketergantungan kepentingan
sehingga lebih menjamin keberlanjutan penerimaan masyarakat binaan.
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ABSTRAK
Jeruk merupakan salah satu komoditas unggulan hortikultura provinsi Bali. Dalam
pengembangan kawasan agribisnis jeruk, pengelolaan kebun terutama pengendalian
penyakit CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration) perlu perhatian khusus. Inovasi
teknologi jeruk untuk mengatasi masalah penyakit CVPD adalah Pengelolaan Terpadu
Kebun Jeruk Sehat (PTKJS). Salah satu strategi yang sangat penting agar komponen
teknologi dalam PTKJS dapat diterapkan oleh petani adalah melalui penyuluhan kepada
petani dengan metode SL-PTKJS. Evaluasi terhadap aspek perubahan pengetahuan dan
sikap petani bertujuan untuk mengukur efektivitas metode penyuluhan SL-PTKJS.
Penelitian dilaksanakan di Kelompok Tani Gumbleng Amertha, Desa Tukad Sumaga,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Agustus 2015. Data
sebelum dan sesudah SL, dikumpulkan melalui wawancara langsung menggunakan
daftar pertanyaan yang telah disiapkan selanjutnya data dianalisis secara deskriptif
kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penyuluhan pertanian SLPTKJS terbukti efektif dalam merubah pengetahuan dan sikap petani yaitu jumlah
petani dengan pemahaman tinggi terhadap PTKJS meningkat 133.33%, dan
meningkatnya sikap positif petani terhadap PTKJS sebesar 44.44%.
Kata kunci

: Jeruk, pengelolaan, pengetahuan, sikap, terpadu,

ABSTRACT
Citrus is one of the holticultural superior comodities in Bali. In development of citrus
agri business region, farm management especially CVPD (Citrus Phloem
Degeneration) diseases control is need special attention. Citrus technological
innovation to resolve the problem of CVPD disease is Integrated Crop Management for
Healthy Citrus Orchard. One of strategies is essential for the technology component in
Integrated Crop Management for Healthy Citrus Orchard can be applied by farmers is
through extension to farmers with Field School Integrated Crop Management for
Healthy Citrus Orchard method. The aims evaluation of the change knowledge aspect
and farmer’s attitude is to measure the effectiveness of extension Field School
Integrated Crop Management for Healthy Citrus Orchard method. The research done in
Gumbleng Amertha famers group, Tukad Sumaga Village, Gerokgak ditrict, Buleleng
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regency August 13th, 2015. The data before and after field school was collected by
direct interview used questionnaire that had been prepared and analysis by quantitative
descriptive method. This research shown agriculture extension Integrated Crop
Management for Healthy Citrus Orchard method proven effective in change knowledge
and famer’s attitude that is the total of famers with high understanding Integrated Crop
Management for Healthy Citrus Orchard an increase 133,33% and an increasse
possitive famer’s attitude with PTKJS is 44,44%.
Keywords

: Citrus, management, knowledge, attitude, integrated

LATAR BELAKANG
Jeruk merupakan salah satu komoditas unggulan hortikultura provinsi Bali.
Produksi jeruk di provinsi Bali pada tahun 2013 mencapai 1.405.816 ton atau
meningkat sebesar 8 persen dari tahun sebelumnya. Daerah sentra produksi jeruk
terdapat di kabupaten Bangli (84%), Gianyar (11%) dan Buleleng (3%) (BPS Provinsi
Bali, 2014a). Jumlah rumah tangga yang terlibat dalam usahatani jeruk di provinsi Bali
mencapai 25.754 rumah tangga yang tersebar di kabupaten Bangli (59,3%), Buleleng
(11,2%) dan Gianyar (8,8%). Skala usahatani sangat bervariasi dengan rata-rata jumlah
tanaman jeruk yang diusahakan petani sekitar 276 phn/rumahtangga petani (BPS
Provinsi Bali, 2014b).
Dalam pengembangan kawasan agribisnis jeruk, pengelolaan kebun terutama
pengendalian hama penyakit perlu perhatian khusus. Penyakit utama yang harus
diwaspadai adalah penyakit CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration). Penyakit
CVPD disebabkan oleh Candidatus liberobacter asiaticum (Jaqoueix et al., 1996)
termasuk bakteri gram negatif (Garnier et al. 1984) dan dapat ditularkan oleh serangga
vektor Diaphorina citri (Tirtawidjaja 1983). Penyakit tersebut dapat menurunkan
produksi secara drastis sehingga menyebabkan turunnya minat petani dalam
berusahatani jeruk dan beralih ke komoditas lainnya (Asaad et al., 2006). Oleh karena
itu, perlu dilakukan pencegahan berkembangnya penyakit tersebut pada kawasan
pengembangan jeruk. Inovasi teknologi jeruk dari Badan Litbang Pertanian untuk
mengatasi masalah penyakit CVPD adalah Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat
(PTKJS). Pengendalian penyakit CVPD melalui PTKJS meliputi lima komponen
teknologi, yaitu : (1) menggunakan bibit jeruk berlabel bebas penyakit, (2)
mengendalikan serangga D. citri penular CPVD secara cermat, (3) melakukan sanitasi
kebun secara cermat, (4) memelihara tanaman secara optimal, (5) konsolidasi
pengelolaan kebun (Anonim, 2003; Supriyanto et al., 2010; Dwiastuti et al., 2011).
Berdasarkan hasil kajian Endarto et al. (2006) PTKJS efektif untuk menurunkan
serangan D. Citri hingga 4% dan menghambat laju perkembangan penyakit CVPD dan
penyakit lainnya.
Agar lima (5) komponen teknologi tersebut dapat diterapkan oleh petani
diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang memadai, dan
motivasi yang tinggi. Salah satu strategi yang sangat penting dalam meningkatkan
kualitas sumber daya manusia pertanian adalah melalui penyuluhan dan pelatihan
kepada petani (Ruky, 2003; Rae, 2005). Sekolah Lapangan (SL) merupakan salah satu
metode yang diterapkan dalam aktivitas penyuluhan pertanian. Sekolah Lapang
merupakan tempat pendidikan non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan
dan sikap dalam mengenali potensi, menyusun rencana usahatani, mengatasi
permasalahan, mengambil keputusan serta menerapkan teknologi yang sesuai dengan
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kondisi sumberdaya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga
usahataninya menjadi efisien, berproduktivitas tinggi serta berkelanjutan. Menurut
Jamal (2009) penggunaan SL dianggap sebagai pendekatan terbaik untuk percepatan
pemahaman petani serta proses adopsi itu sendiri. Materi yang disampaikan berkaitan
dengan SL-PTKJS antara lain : Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat (strategi
pengendalian CVPD), Pengenalan hama penyakit utama tanaman jeruk, Pencegahan dan
pengendalian penyakit Diplodia dengan aplikasi bubur California.
Teknologi anjuran PTKJS merupakan hasil penelitian Balai Penelitian Tanaman
Jeruk dan Subtropika. Dalam transfer teknologi tersebut belum tentu petani mau dan
mampu untuk menerapkannya, maka untuk meyakinkan bahwa paket teknologi PTKJS
dapat diterima oleh petani dibutuhkan evaluasi. Menurut Padmowiharjo (1999) bahwa
evaluasi penyuluhan pertanian adalah sebuah proses yang sistematis untuk memperoleh
informasi yang relevan tentang sejauh mana tujuan program penyuluhan pertanian
disuatu wilayah dapat dicapai dan menafsirkan teknologi atau data sehingga dapat
ditarik suatu kesimpulan yang kemudian digunakan untuk mengambil keputusan dan
pertimbangan terhadap program penyuluhan yang dilakukan. Evaluasi terhadap aspek
perubahan pengetahuan dan sikap petani ini bertujuan untuk mengukur efektivitas
metode penyuluhan SL-PTKJS.
BAHAN DAN METODA
Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Kebun Jeruk Sehat (SL-PTKJS)
dilaksanakan di Kelompok Tani Gumbleng Amertha, Desa Tukad Sumaga, Kecamatan
Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Agustus 2015. Data sebelum dan
sesudah SL-PTKJS dikumpulkan melalui wawancara langsung, menggunakan daftar
pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
Metode analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif kuantitatif yaitu
pertanyaan-pertanyaan dikelompokkan berdasarkan kategori dan dipersentasekan,
analisis data dengan menggunakan matriks dan membuat kesimpulan umum berupa
paparan sederhana. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap petani dalam
pengendalian penyakit CVPD diukur dalam skor yang meliputi : (a) penggunaan bibit
jeruk berlabel bebas penyakit, (b) pengendalian OPT, (c) sanitasi kebun yang baik, (d)
pemeliharaan secara optimal, dan (e) konsolidasi pengelolaan kebun dengan kelompok
tani sebagai unit terkecil pembinaan. Skor yang diperoleh dari masing-masing item
pertanyaan dijumlahkan sehingga diperoleh skor total. Tingkat pengetahuan dan sikap
petani terhadap PTKJS dikategorikan menjadi tiga kelas (rendah, sedang, tinggi)
sedangkan deskripsi mengenai PTKJS dan skala penilaiannya dapat dilihat pada tabel 1.
Pengkategorian menggunakan rumus interval (Dajan, 1996):
J

I

= -----K

Dimana :
I
= Interval kelas
J
= Jarak antara skor maksimum dan skor minimum
K
= Banyaknya kelas yang digunakan
Pengukuran dari masing-masing komponen teknologi PTKJS diukur
berdasarkan tiga klasifikasi yaitu, rendah, sedang dan tinggi berdasarkan skor yang
diperoleh yang dihitung berdasarkan nilai pengetahuan/ sikap masing-masing indikator
yang diukur. Untuk masing-masing komponen diukur dari nilai score 10,00-30,00.
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Klasifikasi score per komponen teknologi yaitu, rendah (10,00 – 16,67), sedang (16,68
– 23,34) dan tinggi (23,35 – 30,00).
Tabel 1. Deskripsi Pengendalian CVPD dengan Pendekatan
Kebun Jeruk Sehat (PTKJS) beserta Skala Penilaiannya
Pilihan jawaban responden
No Komponen PTKJS
Rendah/Negatif Sedang/Netral
1. Menggunakan bibit jeruk Tidak
Ragu-ragu;
berlabel bebas penyakit
mengetahui;
kadangtidak
setuju; kadang
hampir
tidak
pernah
2. Pengendalian
OPT Tidak
Ragu-ragu;
(perangkap
kuning, mengetahui;
kadangpenggunaan
bubur tidak
setuju; kadang
California, penyiraman hampir
tidak
dengan
larutan pernah
insektisida, penyemprotan
dengan
insektisida,
pemasangan sex feromon
metil
eugenol,
pembrongsongan
dan
penyemprotan
dengan
fungisida)
3. Sanitasi
kebun Tidak
Ragu-ragu;
(memangkas
bagian mengetahui;
kadangtanaman
yang
sakit, tidak
setuju; kadang
membuang pohon yang hampir
tidak
terserang
CVPD, pernah
penanaman
sulaman
dengan bibit berlabel)
4. Pemeliharaan tanaman ( Tidak
Ragu-ragu;
pemangkasan
bentuk mengetahui;
kadangarsitektur
pohon, tidak
setuju; kadang
pemangkasan
hampir
tidak
pemeliharaan, pengolahan pernah
tanah,
pemupukan
berimbang, penyiraman,
penjarangan
buah,
pengendalian gulma dan
pemanenen secara benar)
5. Konsolidasi pengelolaan Tidak
Ragu-ragu;
kebun
mengetahui;
kadangtidak
setuju; kadang
hampir
tidak
pernah
Total skala
10.00–16.67
16-68-23.34
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Pengelolaan Terpadu

Tinggi/Positif
Mengetahui;
setuju; sering

Mengetahui;
setuju; sering

Mengetahui;
setuju; sering

Mengetahui;
setuju; sering

Mengetahui;
setuju; sering

23.35-30.00
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Petani dan Agroekosistem Usahatani Jeruk
Varietas jeruk yang dominan di budidayakan di Kabupaten Buleleng adalah
Keprok Tejakula, yang dahulu sebagai varietas unggulan di Bali khususnya bagian
timur, namun semenjak terserang CVPD jeruk varietas ini sejak tahun 2009
dikembangkan kembali di Buleleng bagian barat. Sentra produksi jeruk di Kabupaten
Buleleng terdapat di Kecamatan Gerokgak salah satunya di Desa Tukad Sumaga.
Wilayah ini termasuk dalam lahan kering dataran rendah beriklim kering, dimana bulan
hujan dirasakan sangat pendek. Topografi lahan yang ditanami jeruk umumnya dataran
rendah dengan topografi miring.
Rata-rata luas lahan yang diusahakan untuk tanaman jeruk adalah 0,42 ha dengan
kisaran 0,28-1,42 hektar. Jarak tanam yang digunakan petani juga sangat bervariasi, 2 x
3 m, 2,5 x 2,5 m, 2 x 3 m, 3 x 3 m dengan rata-rata populasi 600 pohon per hektar.
Produktivitas jeruk keprok tejakula juga masih relatif rendah, dibawah rata-rata
produktivitas jeruk di Provinsi Bali. Hal ini disebabkan pola budidaya yang mereka
lakukan belum begitu intensif, demikian halnya pengendalian hama dan penyakit pada
jeruk. Panen umumnya dilakukan langsung oleh pemborong, karena sistem pemasaran
yang dominan di lokasi ini adalah sistem borongan, sehingga seringkali petani merasa
dirugikan, terutama karena tidak adanya grading dalam penjualan tersebut.
Rata-rata umur petani jeruk di Desa Tukad Sumaga, Kecamatan Gerokgak
Kabupaten Buleleng adalah 57,26% dengan kisaran antara 23-68 tahun. Hal ini tidak
berbeda jauh dengan rata-rata umur petani pada umumnya. Demikian halnya tingkat
pendidikan, rata-rata tingkat pendidikan petani adalah tamat Sekolah Dasar atau
lamanya mereka mengenyam pendidikan formal selama 8,21 tahun dengan kisaran
antara 4.,5 – 12 tahun. Dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah dan usia yang
relatif tua, tentunya hal ini merupakan tantangan dalam mengadopsi inovasi teknologi.
Pengalaman usahatani jeruk yang mereka miliki relatif baru karena usahatani jeruk baru
dikembangkan sejak tahun 2009 di wilayah tersebut, sehingga tentunya masih
dibutuhkan adanya inovasi-inovasi teknologi khususnya usahatani jeruk. Secara umum
sumber pendapatan utama petani di Desa Tukad Sumaga adalah bertani baik itu
tanaman pangan, hortikultura serta beternak sapi. Namun pada saat musim-musim
tertentu tidak sedikit dari mereka yang juga menjadi buruh migrant ke wilayah lain
untuk menambah pendapatan rumah tangga, seperti halnya pada saat musim panen
cengkeh, tidak sedikit mereka yang menjadi buruh panen petik cengkeh di wilayah
kecamatan lain.
Pengetahuan petani terhadap PTKJS
Populasi jeruk keprok Tejakula di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan yang
sangat drastis dikarenakan mewabahnya penyakit CVPD.untuk itu guna menghindari
hal serupa maka pada tahap awal pengembangan sangat diperlukan adanya pemahaman
petani terhadap pengendalian CVPD yang salah satunya melalui penerapan PTKJS.
Pengetahuan merupakan tahap awal terjadinya persepsi yang kemudian membentuk
sikap dan pada akhirnya menciptakan perbuatan atau tindakan. Dengan adanya
wawasan petani yang baik tentang suatu hal, akan mendorong terjadinya sikap yang
pada gilirannnya mendorong terjadinya perubahan ketrampilan. Tingkat pengetahuan
petani mengenai PTKJS dapat dilihat pada tabel 2 berikut.
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Tabel 2. Pengetahuan petani terhadap Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat (PTKJS)
sebelum dan sesudah kegiatan SL-PTKJS di Desa Tukad Sumaga, Kecamatan
Gerokgak Kabupaten Buleleng, 2015.

Sebelum SL-PTKJS
Rata- Jumlah
Klasifikasi/Skor
Persentase
rata petani
(%)
skor (org)
Rendah (10-16.67) 13,24
10
40,00
Sedang (16.68-23.34) 18,72
12
48,00
Tinggi (23.35-30.00) 24,56
3
12,00
Jumlah
25
100,00

Sesudah SL-PTKJS
Rata- Jumlah
Persentase
rata petani
(%)
skor (org)
15,52
3
12,00
21,24
15
60,00
27,14
7
28,00
25
100,00

D (%)

-70,00
25,00
133,33

Rata-rata tingkat pengetahuan petani terhadap PTKJS di Desa Tukad Sumaga
Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, pada awal kegiatan SL-PTKJS dominan
pada kategori rendah (40%) dan sedang (48%) dan hanya sekitar 12% petani yang
memilki tingkat pengetahuan relatif tinggi terhadap PTKJS. Rendahnya tingkat
pengetahuan petani terhadap PTKJS pada awal kegiatan disebabkan karena masih
belum tersosialisasikannya teknologi PTKJS secara menyeluruh baik melalui kegiatan
sekolah lapang, demplot maupun kegiatan penyuluhan lainnya, walaupun secara umum
petani di kelompok tani Gumbleng Amertha dahulu pernah mengusahakan tanaman
jeruk, namun mereka belum secara keseluruhan mengetahui budidaya jeruk yang baik
dan benar sebagaimana terdapat dalam komponen teknologi PTKJS.
Menurut Setiana (2005) bahwa, titik berat penyuluhan adalah sebagai bagian dari
penerangan kepada masyarakat yang tidak tahu atau belum mengetahui. Masalah yang
timbul yang belum dipahami oleh masyarakat desa menyangkut usahatani mereka,
terutama inovasi yang dikembangkan atau diterapkan diwilayah tersebut. Sebagai
proses penerangan, maka titik berat yang hendak dicapai adalah masyarakat desa yang
tadinya belum mengetahui inovasi tersebut akan menjadi tahu.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SL-PTKJS telah berjalan
sesuai dengan harapan, pencapaian sasaran pelatihan ditandai dengan pada akhir
kegiatan SL-PTKJS terjadi peningkatan pemahaman petani terhadap PTKJS dimana
jumlah petani dengan kategori rendah pemahamannya terhadap PTKJS menurun (70%)
dan jumlah petani dengan pemahaman tinggi terhadap PTKJS meningkat 133.33%.
Pengetahuan memiliki perananan penting, karena dengan pengetahuan yang meningkat
akan mempercepat petani dalam memutuskan dan menerapkan suatu teknologi atau
tidak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa petani yang memiliki pengetahuan yang
cukup terhadap suatu teknologi akan mampu dan menguasai penerapan teknologi
tersebut (Khairuddin, 1992).
Sikap Petani terhadap PTKJS
Sikap merupakan potensi pendorong yang ada pada individu untuk bereaksi
terhadap lingkungan. Sikap tidak selamanya tetap dalam jangka waktu tertentu tetapi
dapat berubah karena pengaruh orang lain melalui interaksi sosial. Sikap petani Desa
Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng terhadap PTKJS dapat dilihat
pada tabel 3.
Sikap petani terhadap PTKJS di Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak
Kabupaten Buleleng pada awal kegiatan SL-PTKJS dilaksanakan, dominan pada respon
netral (48%), positif (36%) dan sebanyak 4 orang (16%) yang memberikan respon sikap
negatif terhadap PTKJS. Masih cukup banyaknya respon petani yang memberikan sikap
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negatif terhadap PTKJS dikarenakan tingkat pengetahuan mereka terhadap PTKJS yang
relatif masih tergolong rendah, selain itu hal ini dikarenakan beberapa komponen
teknologi tersebut merupakan hal yang baru bagi petani dan belum pernah mereka
terapkan sehingga mereka masih ragu-ragu akan keberhasilan teknologi tersebut.
Tabel 3. Sikap petani terhadap Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat (PTKJS)
sebelum dan sesudah kegiatan SL-PTKJS di Desa Tukad Sumaga, Kecamatan
Gerokgak Kabupaten Buleleng, 2015.

Sebelum SL-PTKJS
Rata- Jumlah
Klasifikasi/Skor
Persentase
rata petani
(%)
skor (org)
Negatif (10-16.67) 14,87
4
16,00
Netral (16.68-23.34) 19,12
12
48,00
Positif (23.35-30.00) 25,72
9
36,00
Jumlah
25
100,00

Sesudah SL-PTKJS
Rata- Jumlah
Persentase D (%)
rata petani
(%)
skor (org)
15,88
1
4,00 -75,00
22,72
11
44,00 -8,33
28,86
13
52,00 44,44
25
100,00

Seiring dengan berjalannya waktu, pada akhir kegiatan SL-PTKJS terjadi
perubahan penurunan sikap negatif petani terhadap PTKJS sebesar 75%, dan
meningkatnya sikap positif petani terhadap PTKJS sebesar 44.44%. Meningkatnya
sikap positif petani terhadap PTKJS berkaitan dengan semakin meningkatnya
pemahaman petani terhadap PTKJS disertai dengan praktek lapang PTKJS, walaupun
belum sepenuhnya dapat diterapkan ditingkat lapang.
Sikap (attitude) merupakan kemampuan internal yang berperan sekali dalam
mengambil tindakan, orang memiliki sikap yang jelas mampu untuk memilih dengan
tehgas diantara beberapa kemungkinan atau tersedianya beberapa alternative. Orang
yang bersikap tertentu cenderung menerima atau menolak suatu objek berdasarkan
penilaian terhadap objek itu berguna/ berharga bagi dirinya atau tidak (Winkel, 1987).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pelaksanaan metode
penyuluhan pertanian SL-PTKJS di Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak
Kabupaten Buleleng terbukti efektif ditandai dengan meningkatnya pengetahuan dan
sikap petani terhadap PTKJS.
Untuk lebih meningkatkan efektifitas SL-PTKJS diperlukan: (1) Perencanaan SLPTKJS perlu dilakukan melalui analisis kebutuhan teknologi, (2) Evaluasi secara
berkala terhadap efektivitas SL-PTKJS dan dampaknya perlu terus dilakukan agar bisa
dilakukan perbaikan terhadap berbagai kekurangan dalam proses SL-PTKJS.
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ABSTRAK
Penelitin ini bertujuan menggambarkan permasalahan gender dalam rumah tangga tani
di kawasan DAS Renggung, Kabupaten Lombok Tengah yaitu Desa Bebuak (hulu),
Desa Langko (tengah) dan Desa Mujur (hilir) dan merumuskan strategi penyuluhan
yang responsif gender dalam menghadapi perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan
desain survei. Pengumpulan data terhadap 30 responden dilakukan melalui wawancara
dengan menggunakan kuisioner, wawancara mendalam dan focus group discussion
(FGD). Data kuantitatif dianalisis dengan analisis deskripsi, data kualitatif dianalisis
menggunakan kerangka analisis gender menurut Harvard dan Moser. Hasil penelitian
menggambarkan isu beban ganda, stereotipe, subordinasi, marginalisasi dan
diskriminasi pada ranah domestik dan publik. Beban ganda dan rendahnya upah yang
diterima, rendahnya kontrol terhadap sumber daya fisik (lahan, rumah dan kendaraan)
dan rendahnya akses dan kontrol terhadap sumber daya sosial (informasi, penyuluhan
dan pelatihan) menyebabkan perempuan menjadi rentan terhadap perubahan iklim dan
kemisk inan. Untuk merubahnya diperlukan strategi penyuluhan yang berperspektif
gender dalam menghadapi perubahan iklim: 1) Penguatan akses dan kontrol terhadap
sumber daya informasi, penyuluhan dan pelatihan; 2) Penguatan kemampuan dalam
pengelolaan usaha kegiatan pertanian dan pengelolaan usaha di luar kegiatan pertanian;
3) Peningkatan partisipasi dalam program penyuluhan pertanian dan penyuluhan
pengelolaan usaha di luar pertanian.
Kata kunci: analisis gender, kemampuan, penyuluhan, perempuan tani, perubahan iklim

ABSTRACT
This research aims to provide an overview of gender issues in farmers households in the
Renggung watershed areas, Central Lombok, that is Bebuak Village (upstream), Langko
Village (middle) and Mujur Village (downstream) and to formulate gender responsive
extention strategies in adaptive to climate change. This study used a survey design. The
collection of data on 30 respondents conducted through interviews using
questionnaires, in-depth interviews and focus group discussion. Quantitative data
were analyzed with descriptive analysis, qualitative data were analyzed using the
framework of gender analysis by Harvard and Moser. The results of the study illustrate
the issue of the double burden, gender stereotyping, subordination, marginalization and
discrimination encountered in the public and domestic area. Double burden, low
income, lack of control on household assets (land, house and vehicle) and low levels of
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

837

access and control of women to social resources (information, extension, and training)
caused women becoming vulnerable to change climate and poverty. This needed an
extension strategy with gender perspective to build adaptive capacity to climate change:
1) Strengthening women's access and control to resources information, extension and
training; 2) Strengthening of the capabilities of women in agricultural activities, outside
agricultural activities; 3) Increasing the participation of women in agricultural
extension programs and business.
Keywords: gender analysis, capability, extension, female farmers, climate change
LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang dipandang rentan terhadap
pengaruh perubahan iklim. Perempuan merupakan kelompok yang lebih rentan
menerima dampak langsung maupun tidak langsung dari perubahan iklim dibanding
laki-laki. Hal ini terkait dengan isu gender dan peran ganda yang dilakukannya yaitu
sebagai pengelola pekerjaan domestik dan sebagai pekerja di sektor pertanian.
Secara sosial budaya, pada umumnya perempuan di Pulau Lombok melakukan
peran ganda. Penghasilan yang diterima perempuan, merupakan kontribusi yang sangat
penting bagi kelangsungan hidup sehari-hari dalam rumah tangga. Penghasilannya
tersebut pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-sehari
dan pendidikan anak, serta uang sangu harian anak-anak saat di sekolah dan di rumah
(Hayati, 2014; Simanjuntak dan Hayati, 2013; Hayati, 2010a,b; Hubeis, 2010).
Menurut BPS NTB (2015), di Kabupaten Lombok Tengah, penduduk
perempuan adalah lebih banyak dari pada laki-laki yaitu 52,72 persen dari 903.432
penduduk. Dari jumlah itu, sekitar 45,02 persen bekerja di sektor pertanian (BPS NTB
2015). Sektor pertanian baik saat ini maupun di masa mendatang masih akan menjadi tempat
bertumpu bagi angkatan kerja perempuan. Dapat dikatakan bahwa perempuan di
pedesaaan Kabupaten Lombok Tengah bergantung pada lingkungan alam sebagai
sumber penghidupan mereka. Perempuan juga memiliki akses yang terbatas pada
pendidikan, sumber daya. Hayati (2014) menemukan rendahnya kepemilikan aset
rumah tangga oleh perempuan. Latifa (2013) menyatakan bahwa rendahnya
kepemilikan lahan oleh perempuan tani menyebabkan perempuan termasuk kelompok
yang rentan terhadap perubahan iklim. Faktor budaya akan menempatkan perempuan
dalam lingkaran kemiskinan, dan cenderung akan mewariskan kemiskinan itu kepada
anak perempuannya kelak. Karenanya perlu diupayakan peningkatan kualitas hidup
perempuan agar mampu menghadapi perubahan iklim dan keluar dari lingkaran
kemiskinan itu.
Kajian gender dan penyuluhan dalam adaptasi perubahan iklim di kawasan DAS
Renggung, Kabupaten Lombok Tengah yaitu Desa Bebuak (hulu), Desa Langko
(tengah) dan Desa Mujur (hilir) dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang
permasalahan gender yang ada dan kemudian hasilnya itu dijadikan masukan dalam
merumuskan strategi penyuluhan yang responsif gender untuk menghadapi perubahan
iklim.
BAHAN DAN METODA
Penelitian ini menggunakan desain survei yang didukung dengan data kualitatif.
Lokasi pengambilan data dilakukan di kawasan DAS Renggung, Kabupaten Lombok
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Tengah yaitu Desa Bebuak (hulu), Desa Langko (tengah) dan Desa Mujur (hilir).
Responden penelitian adalah 30 rumah tangga tani yang memiliki dan mengelola lahan
sawah sendiri. Data kuantitatif dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan
kuisioner. Data kualitatif dikumpulkan dengan wawancara mendalam terhadap tokoh
perempuan, tokoh masyarakat, petugas penyuluh lapangan (PPL) di masing-masing
desa lokasi penelitian. Selain itu, data kualitatif juga dikumpulkan dengan
menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dilakukan secara bersama dengan
keterwakilan peserta dari masing-masing desa. FGD juga dilakukan di masing-masing
desa lokasi penelitian yang melibatkan perempuan, tokoh perempuan, tokoh
masyarakat, dan PPL. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan
kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, data survei dianalisis dengan analisis
deskripsi berupa persentase dan rata-rata. Secara kualitatif, data dianalisis menggunakan
kerangka analisis gender menurut Harvard dan Moser.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Rumah Tangga Tani
Berdasarkan Tabel 1, laki-laki dan perempuan tani di tiga desa di Kawasan DAS
Renggung merupakan masyarakat yang tergolong usia produktif dan berpengalaman
dalam berusaha tani. Beberapa komoditi yang dikembangkan adalah padi, palawija,
umbi-umbian/ubi kayu, tembakau, sayuran, dan buah-buahan.
Tabel 1. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan umur, pendidikan formal,
pendidikan non formal, dan pengalaman bertani.
Karakteristik

Desa Bebuak
L
P
54,2
43,7
10,6
7,8

Desa Langko
L
P
46,5
41,5
9,7
7,2

Umur (th)
Pendidikan
formal (th)
Pendidikan
2,7
0,2
0,5
0
non formal
(kali/th)
Pengalaman
25,7
21,3
22,0
18,5
bertani (th)
Jumlah ART
4,7
4,1
(jiwa)
Keterangan= L: laki-laki; P: perempuan

Desa Mujur
L
P
50,8
43,0
8,2
5,4

Total
L
P
50,5
42,7
9,5
6,8

1,5

0

1,57

0,07

24,4

22,2

24,4

22,2

4,8

4,5

Pendidikan laki-laki masih lebih tinggi dari perempuan. Rata-rata lama dalam
menempuh pendidikan formal bagi laki-laki adalah 9,5 tahun (tamat SMP), sedangkan
perempuan 6,8 tahun (tamat SD). Selain itu, masih dijumpai perempuan yang tidak
pernah sekolah dan tamat SD sebanyak 66,67 persen, sedangkan laki-laki sebanyak
43,33 persen. Jika dibandingkan di antara ketiga desa, maka perempuan di Desa Mujur
memiliki pendidikan yang paling rendah yaitu dengan rata-rata lama sekolah kurang
dari 6 tahun (tidak tamat SD. Rendahnya pendidikan formal perempuan dikarenakan
faktor budaya yang masih mengutamakan pendidikan bagi anak laki-laki dan masih
terjadinya pernikahan usia dini bagi perempuan.
Lamanya pengalaman perempuan dalam berusaha tani tidak diikuti dengan
lamanya pengalaman perempuan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian.
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Kesenjangan gender tidak hanya terjadi pada pendidikan formal tetapi juga pada
pendidikan non formal (kegiatan penyuluhan pertanian). Selama satu tahun, hanya ada
sebanyak 6,67 persen perempuan yang pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian
dengan rata-rata frekuensi kehadiran perempuan hanya sebanyak 0,07 kali. Kehadiran
perempuan pada kegiatan penyuluhan pertanian itu juga tidak sengaja diundang oleh
PPL melainkan karena pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilakukan di rumah kerabat
keluarga di sebelah rumahnya. Hal ini dikarenakan perempuan tani bukan anggota
kelompok tani. Hubeis (2012) mengatakan bahwa pengelompokan petani yang
dilakukan berdasarkan jenis kelamin akan membatasi perempuan tani terlibat dalam
kegiatan penyuluhan pertanian.
Sumber Mata Pencaharian dan Pendapatan Rumah Tangga Tani
Sumber mata pencaharian utama rumah tangga tani di tiga desa di Kawasan
DAS Renggung adalah bertani baik di lahan sawah milik sendiri maupun sewa dengan
rata-rata luas lahan yang dikelola seluas 0,30 Ha. Di pematang sawah dan di lahan
pekarangan, rumah tangga menanam cabai, terong, jagung, kacang panjang, pepaya,
pisang, dan mangga. Pekerjaan tambahan yang terbanyak dilakukan oleh laki-laki
adalah berburuh bangunan selain mengajar ngaji, beternak kambing dan berburuh tani,
sedangkan bagi perempuan adalah berburuh tani selain membuat kerajinan, berdagang
di rumah atau menjual hasil tani di pasar. Hal ini sejalan dengan pendapat Amanah
(2013) bahwa perempuan merupakan masyarakat yang relatif miskin karena mereka
sangat menggantungkan hidupnya dari sumberdaya alam yang dimilikinya dan yang
tersedia di daerah tinggalnya. Rochmayanto dan Kurniasih (2013) menyatakan bahwa
perempuan bekerja sebagai buruh tani untuk mendapatkan upah dikarenakan faktor
ekonomi rumah tangga yang tidak menentu akibat perubahan iklim. Perubahan iklim ini
mempengaruhi produktivitas produktivitas tanaman pertanian sehingga berdampak pada
penurunan pendapatan rumah tangga.
Pada Tabel 2 tampak bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga sebesar Rp
20.512.933/tahun. Kegiatan pertanian di lahan sawah yang dikelola rumah tangga
menyumbang 63,33 persen dari total pendapatan rumah tangga. Lebih rendahnya ratarata pendapatan rumah tangga di Desa Mujur dari pada Desa Bebuak dan Desa Langko
dikarenakan kondisi lahan di Desa Mujur merupakan lahan dengan air yang terbatas dan
dengan pola tanam padi-palawija. Desa Bebuak yang memiliki sumber air yang
terbanyak dengan pola tanam padi-padi-palawija, dan Desa Langko dengan kondisi
ketersediaan air yang cukup dengan pola tanam padi-padi-palawija atau padi-palawija.
Tabel 2.

Pendapatan rumah tangga menurut pendapatan usaha tani, pekerjaan
sampingan dan kontribusi pendapatan perempuan terhadap pendapatan
rumah tangga.

Pendapatan
Usaha tani
Pekerjaan sampingan
Pendapatan RT (Rp)
Kontribusi pendapatan
perempuan (%)

Desa Bebuak Desa Langko
14.875.500
13.104.500
16.234.300
3.579.500
31.109.800
16.684.000
11,35
9,06

Desa Mujur
10.992.500
2.752.500
13.745.000
20,88

Total
12.990.883
7.500.000
20.512.933
13,76

Pendapatan perempuan berkontribusi sebesar 13,76 persen terhadap pendapatan
rumah tangga. Kecilnya kontribusi ini berkaitan dengan keterampilan dan jenis
pekerjaan yang dilakukan dan besar upah yang diterimanya. Pekerjaaan sebagai buruh
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tani, perempuan menerima upah yang rendah dibanding upah yang diterima laki-laki
yang bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan. Lebih tingginya kontribusi
pendapatan perempuan di Desa Mujur (20,88 persen) dari dua desa lainnya dikarenakan
curahan waktu yang dikeluarkan perempuan untuk bekerja dan mendapatkan uang lebih
tinggi. Perempuan menjalankan peran ganda tapi memperoleh pendapatan yang rendah.
Hayati (2015), Hubeis (2012) dan Elizabeth (2008) menemukan bahwa meskipun
pendapatannya rendah, perempuan menggunakan pendapatannya sepenuhnya untuk
memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga sehari-hari. Dengan demikian, perempuan
tani berkontribusi terhadap pencapaian ketahanan pangan rumah tangga. Untuk
keperluan pangan rumah tangga, perempuan menggunakan pangan yang diproduksi
sendiri, seperti beras, sayuran, dan buah. Kebutuhan akan pangan protein hewani,
terkadang perempuan membelinya di pasar. Kebutuhan pokok lainnya seperti kopi,
gula, minyak, perempuan bisa membelinya di pasar atau berhutang di kios di dekat
rumahnya. Perempuan sebagai pengelola keuangan rumah tangga, seringkali menyiasati
pemenuhan kebutuhan hidup keluarga dengan menjual gabah, meminjam uang pada
koperasi/ “ijon”/keluarga. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan perempuan untuk
meningkatkan pendapatannya sangat diperlukan karena akan mendukung ketahanan
pangan rumah tangganya, serta mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan
dalam menghadapi perubahan iklim.
Profil Kegiatan Rumah Tangga Tani
Profil Kegiatan Produktif dalam Rumah Tangga pada Kegiatan Pertanian
Pada Tabel 3 tampak bahwa di ketiga desa, perempuan terlibat dalam
pelaksanaan kegiatan pertanian. Kegiatan produktif yang dilakukan petani laki-laki dan
perempuan pada kegiatan pertanian berbeda antara satu desa dengan desa lainnya.
Tabel 3. Profil kegiatan produktif dalam rumah tangga pada kegiatan pertanian
Kegiatan

Desa Bebuak
L P L= L> P>
P
P
L

L P

Membajak
lahan

V

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

-

-

-

-

Mencangkul

-

-

-

V
V
V

V
-

-

-

-

V
V
V

V
-

V
-

-

V
-

V
V

-

-

-

-

V
V

V
V
-

-

V
-

-

V
V

V
-

-

V
-

V
-

V
V

-

-

-

V
V
-

-

V

-

-

V
V
V

-

-

-

-

V
V
V

-

-

Mengairi
Menyemai
Mencabut
bibit
Menanam
Menyiang
Memupuk
Mengendalik
an hama
penyakit
tanaman
Panen
Memasarkan
Menyimpan
hasil

Desa Langko
L= L> P>
P
P
L

L P

Desa Mujur
L= L> P>
P
P
L

Keterangan= L: laki-laki; P: perempuan
Di Desa Mujur, pekerjaan yang dilakukan laki-laki adalah kegiatan persiapan
lahan yaitu membajak dan mencangkul, sedangkan perempuan melakukan kegiatan
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menanam. Kegiatan yang dilakukan bersama antara laki-laki dan perempuan adalah
kegiatan menyemai, menyiang, panen, memasarkan dan menyimpan hasil. Kegiatan
yang lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dari pada perempuan adalah kegiatan
mengairi, mencabut bibit, memupuk dan mengendalikan hama penyakit tanaman. Di
Desa Langko dan Desa Bebuak, selain melakukan kegiatan menanam, perempuan juga
melakukan kegiatan mencangkul, mengairi, memupuk serta mengendalikan hama
penyakit tanaman. Hal ini dikarenakan sempitnya luas lahan yang dikelola rumah
tangga. Berbeda dengan Desa Mujur dan Langko, laki-laki di Desa Bebuak bersama
dengan perempuan melakukan kegiatan penanaman.
Kegiatan yang dilakukan orang lain (buruh laki-laki) adalah kegiatan
pengolahan lahan (mencangkul), pembajakan sawah oleh pemilik traktor, pengairan
oleh pekasih atau ketua P3A. Kegiatan yang dilakukan orang lain (buruh tani)
perempuan bersama laki-laki adalah kegiatan penyiangan, pemupukan dan panen.
Lebih banyaknya kegiatan
tertentu dilakukan oleh perempuan atau laki-laki
dikarenakan adanya stereotype gender yang berlaku di masyarakat. Laki-laki lebih kuat
terampil karenanya melakukan kegiatan pengolahan lahan (mencangkul) dan membajak
sawah menggunakan traktor, penyemprotan hama penyakit; perempuan adalah rajin,
telaten, dan tepat waktu oleh karenanya melakukan kegiatan penyiangan, penanaman.
Keterlibatan perempuan bersama laki-laki pada kegiatan panen, memasarkan dan
menyimpan hasil pertanian karena peranan perempuan dalam aspek ketersediaan
pangan rumah tangga (Hayati, 2015).
Profil Kegiatan Reproduktif Rumah Tangga Tani.
Pada Tabel 4, tampak bahwa di ketiga desa, kegiatan reproduktif atau kegiatan
domestik, khususnya kegiatan memasak dan mencuci pakaian dan perabotan rumah
tangga hanya dilakukan oleh perempuan, sedangkan kegiatan memetik sayur,
membersihkan rumah, merawat anak. Kegiatan mengambil air dan kayu sangat dominan
dilakukan oleh perempuan atau secara bersama laki-laki.
Tabel 4. Profil kegiatan reproduktif rumah tangga
Kegiatan

Desa Bebuak
L P L= L> P>
P
P
L
- V

Desa Langko
L P L= L> P>
P
P
L
- V

Berbelanja
ke pasar
Memetik
- V - sayur di
sawah
Ambil air
- V - Mengambil
- V - V
kayu
Memasak
- V - Membersihk - V - an rumah
Merawat
- V - anak
Mencuci
- V - V Keterangan= L: laki-laki; P: perempuan
Keterlibatan laki-laki dalam kegiatan domestik ini
utama melainkan hanya sekedar bantu-bantu ketika
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Desa Mujur
L P L= L> P>
P
P
L
- V

V

-

-

-

-

V

V
-

-

-

V
V

-

-

V
V

- V
- -

-

-

V

V

-

-

-

-

V

-

- V

-

-

-

bukanlah menjadi kegiatan
perempuan membutuhkan
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pertolongan. Hal ini terkait dengan berlakunya stereotype gender bahwa perempuan
adalah pengurus rumah tangga terbaik, rajin, penyabar, penyayang dan rela berkorban
untuk kebaikan keluarga. Sementara laki-laki dipandang sebagai pencari nafkah utama
bagi keluarganya. Tugas perempuan dalam hal mengambil atau mengumpulkan air dan
kayu akan merasakan dampaknya secara langsung saat krisis air terjadi. Tugas
perempuan akan semakin terasa lebih berat (Center of Excellence in Health Research,
2016).
Profil Kegiatan Sosial Budaya.
Berdasarkan Tabel 5, tampak bahwa perempuan lebih banyak berperan pada
kegiatan kemasyarakatan dibandingkan dengan laki-laki yaitu seperti pengajian, banjar,
gotong royong. Kegiatan gotong royong yang dilakukan laki-laki adalah kegiatan
menghadiri rapat/pertemuan di desa dan sebagai tenaga kerja baik sebagai tukang
maupun peladen pada pembuatan sumur, talut jalan, dan drainase yang mendapatkan
bayaran/upah. Kegiatan yang dilakukan perempuan adalah kegiatan yang tidak
mendapatkan bayaran/upah yaitu menyiapkan makanan dan minuman bagi para pekerja,
serta mengangkat material bangunan. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan
kemampuan fisik dan keterampilan antara laki-laki dan perempuan, proses marginalisasi
terhadap perempuan, serta stereotype gender bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah
utama keluarga. Kegiatan pengajian yang lebih banyak dilakukan perempuan terkait
dengan adanya harapan masyarakat dan keyakinan diri perempuan itu sendiri bahwa
perempuan haruslah memiliki moral yang baik, perempuan haruslah menjadi ibu yang
baik bagi anak-anaknya dan istri yang baik bagi suaminya.
Tabel 5. Profil kegiatan sosial budaya kemasyarakatan rumah tangga
Kegiatan

Desa Bebuak
L P L= L> P>
P
P
L
V V - V - V - V

Desa Langko
L P L= L> P>
P
P
L
- V
- - - - V

KT
P3A
KWT
PKK
Gotong
royong
Pengajia - V - n
Banjar
- V - Keterangan= L: laki-laki; P: perempuan

L P
V
-

-

Desa Mujur
L= L>
P
P
V
-

P>
L
-

-

-

V

-

-

V

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

Pada Tabel 5 tampak pula bahwa keterlibatan perempuan pada kegiatan
kelompok tani (KT), kelompok wanita tani (KWT) dan PKK adalah sangat rendah. Hal
ini dikarenakan anggota kelompok tani adalah hanya laki-laki sebagai kepala keluarga.
Perempuan yang terlibat dalam kegiatan KWT hanya perempuan di Desa Bebuak. Di
ketiga desa, perempuan tidak terlibat dalam kegiatan PKK dikarenakan keberadaan
organisasi perempuan (PKK) di desa selama ini dipandang belum berperan dalam
pelaksanaan program peningkatan peranan dan kemampuan perempuan. Hal ini
dikarenakan, mengacu pada pendapat Setiawan (2012) dan Sumardjo (2012), organisasi
perempuan (PKK) belum mampu berfungsi sebagai penghantar (katalis) inter dan antara
masyarakat desa dan dengan masyarakat luar desa, dan dapat dimanfaatkan secara
fungsional oleh pelaksana pembangunan di desa. Untuk itu, perlu dilakukan upaya
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

843

pengembangan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing
kelompok/individu seperti PKK, dasawisma, atau organisasi grassroots yang telah
terbentuk (Ariningsih dan Rachman 2008; Ibnouf 2009; Hubeis 2012). Perlu juga
dilakukan upaya pengembangan kemampuan berkomunikasi bagi pengurus dan
anggota PKK, dasawisma dan organisasi lainnya agar mereka mampu berperan sebagai
pendamping, mampu berkomunikasi dan meneruskan kembali informasi yang diterima
dari pelaksana pembangunan kepada perempuan tani lain secara kelompok (Hayati
2014).
Akses dan Kontrol terhadap Sumber Daya
Akses dan Kontrol terhadap Sumber Daya Alam/Fisik
Pada Tabel 6 tampak bahwa di ketiga desa, akses dan kontrol terhadap air
bersih, perempuan adalah lebih dominan dari laki-laki. Ini terkait dengan tugas
perempuan sebagai penanggung jawab pekerjaan rumah tangga dan pemeliharaan
keluarga. Terhadap sumber daya fisik yang merupakan aset rumah tangga (tanah,
rumah, kendaraan) perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama namun
perempuan memiliki kontrol yang rendah dibanding laki-laki. Hal ini berkaitan dengan
kepemilikan mutlak aset berharga dalam rumah tangga adalah pada laki-laki, baik itu
harta bawaan (warisan) berupa rumah dan tanah warisan laki-laki maupun juga aset
yang dibeli/dibangun secara bersama selama menikah, misalnya tanah dan kendaraan.
Selain itu, kontrol laki-laki yang tinggi itu juga terkait dengan pengambilan keputusan
dalam rumah tangga terkait aset tersebut. Misalnya keputusan membeli atau menjual
kendaraan, membeli atau menyewa tanah, menggunakan tanah dan kendaraan sebagai
agunan kredit, serta membangun rumah ada pada diri laki-laki. Kondisi ini
menggambarkan bahwa posisi perempuan sangat lemah. Terlebih lagi secara budaya
setempat, jika terjadi perceraian, aset tersebut adalah menjadi milik laki-laki sedangkan
perempuan akan dipulangkan ke rumah orang tua dengan membawa perabotan rumah
tangga. Perempuan yang posisinya lemah menjadi semakin rentan terhadap perubahan
iklim dan kemiskinan. Perempuan akan kehilangan akses pada lahan sawah sebagai
sumber pangan bagi dirinya dan anak yang dalam pengasuhannya.
Di ketiga desa, akses dan kontrol terhadap modal/kredit, sarana produksi, dan
alat produksi pertanian didominasi oleh laki-laki. Hal ini terkait dengan tugas dan
tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga, peran laki-laki sebagai pengelola dan
pelaku utama kegiatan usaha tani rumah tangga, keterlibatannya menjadi anggota
kelompok tani. Laki-laki merupakan pelaku utama pada pekerjaan memupuk dan
mengendalikan hama dan penyakit tanaman, sekaligus laki-laki sebagai pengambil
keputusan untuk membeli saprodi dan membeli/menyewa/memperbaiki alat produksi
pertanian.
Akses dan Kontrol terhadap Pasar Kerja dan Komoditi
Pada pasar tenaga kerja, laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama
dalam memanfaatkan peluang bekerja untuk mendapatkan uang dan mengatur perolehan
pendapatan rumah tangga. Sedangkan pada akses pasar laki-laki memiliki akses untuk
membeli alat produksi dan sarana produksi, perempuan memiliki akses untuk membeli
bahan pangan. Laki-laki dominan dalam mengambil keputusan terkait dengan
pengelolaan keuangan keluarga untuk membeli tanah dan kendaraan, sedangkan
perempuan untuk membeli bahan pangan keluarga, menentukan menu makanan bagi
keluarga.
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Akses dan Kontrol terhadap Sumber Daya Sosial
Perempuan memiliki akses dan kontrol yang dominan terhadap layanan
kesehatan. Hal ini terkait dengan tugas perempuan dalam mengasuh anak termasuk
mengantar anaknya ke puskesmas jika sakit. Namun, akses dan kontrol perempuan
terhadap informasi mengenai pertanian dan kegiatan pelatihan didominasi oleh lakilaki. Selain itu juga belum terbangun hubungan atau komunikasi yang baik antara
perempuan dan PPL, perempuan tidak mengenal dan tidak pernah mencari informasi
terkait dengan pertanian kepada PPL, dan sebaliknya PPL pun tidak merasa harus
menyampaikan informasi pertanian kepada perempuan. Informasi melalui internet,
handphone, media massa sama sekali tidak bisa diakses sama sekali oleh perempuan
karena keterbatasan kemampuan perempuan. Perempuan juga tidak memiliki akses dan
kontrol untuk mencari atau mendapatkan informasi dari organisasi PKK dan KWT
karena organisasi tersebut belum mampu menjalankan fungsinya sebagaimana
mestinya. Hal ini menggambarkan bahwa perempuan miskin akan informasi baik itu
menyangkut kegiatan pertanian dan non pertanian.
Tabel 6. Profil akses dan kontrol rumah tangga terhadap sumber daya
Akses

Desa Bebuak
L P L= L> P>
P
P
L
Akses SDA/fisik
Air bersih
- V
Tanah
- - V
Kendaraan - V
Rumah
- - V
Modal/kred - V
it
Alat
- V
produksi
Saprodi
- - V
Akses pasar tenaga kerja dan komoditi
Lapangan
- V
kerja
Pasar
- V
Akses sumber daya sosial
Informasi
- V
Pendidikan - V
Pelayanan
- V
sosial
Kontrol SDA/fisik
Air bersih
- V
Tanah
- V
Kendaraan V Rumah
- V
Modal/kred - V
it
Lanjutan
Alat

-

-

-

V

-

Desa Langko
L P L= L> P>
P
P
L

L P

-

-

V
V
V
-

V

V
-

-

-

V
V
V
-

V

V
-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

-

-

-

V

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

V

-

-

-

V

-

-

-

V
-

V
-

V

-

-

-

V
V
-

V

-

-

-

V
V
V
V

V
-

V
V
V
-

-

-

V

V
-

-

-

-

V

-

-

-
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V
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Desa Mujur
L= L>
P
P

P>
L
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produksi
Saprodi

-

-

-

V

-

Kontrol pasar tenaga kerja dan komoditi
Lapangan
- V
kerja
Pasar
- Ѵ Kontrol sumber daya sosial
Informasi
- V
Pendidikan - - V
Pelayanan
- V
sosial
Keterangan= L: laki-laki; P: perempuan
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Partisipasi Rumah Tangga Tani dalam Program Pembangunan
Partisipasi laki-laki dalam kelembagaan lokal yang ada (Kelompok tani, P3A)
adalah jauh lebih tinggi dari pada partisipasinya pada perencanaan, pelaksanaan,
penerimaan manfaat dan evaluasi terhadap program pembangunan di desa. Perempuan
sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan kelembagaan lokal dan program pembangunan
di desa. Hal ini dikarenakan pandangan tokoh masyarakat dan masyarakat pada
umumnya yang menganggap bahwa pekerjaan utama perempuan adalah mengurus
rumah tangga. Laki-laki yang terlibat juga hanyalah kepala dusun. Rendahnya
kesadaran dan kemampuan kepala desa dan ketua lembaga lokal serta masyarakat akan
pentingnya melibatkan masyarakat laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan
pembangunan di desa.
Pandangan Rumah Tangga Tani tentang Perubahan Iklim dan Penanganannya
Rumah tangga di ketiga desa, perempuan dan laki-laki menyadari bahwa telah
terjadi penurunan curah hujan pada Tahun 2015 lalu. Pengaruh penurunan curah hujan
dirasakan oleh rumah tangga telah menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas,
tananam diserang penyakit. Kondisi ini dapat diatasi dengan memberikan pupuk
berimbang pada lahan sawah, mengatur pola tanam, menanam tanaman yang tahan
cuaca. Hal tersebut menggambarkan bahwa untuk menghadapi perubahan iklim
diperlukan perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan perempuan dan laki-laki
mengenai sistem usaha tani yang tepat dan teknologi kegiatan usaha pertanian yang
tahan perubahan iklim. Untuk itu perlu di rumuskan strategi penyuluhan yang
berperspektif gender untuk menghadapi perubahan iklim. Strategi penyuluhan ini
melibatkan banyak pihak yaitu pemerintah, swasta dan komunitas masyarakat yang
memiliki kesadaran gender yang tinggi, sikap yang positif, komitmen dan keberpihakan
yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan baik sebagai pelaku kegiatan
pertanian maupun non pertanian.
Sensitifitas gender, penyuluhan dan strategi menghadapi perubahan iklim
Kesenjangan gender di wilayah DAS Renggung Kabupaten Lombok Tengah
dijumpai pada aspek akses dan kontrol terhadap sumber daya, partisipasi, manfaat yang
diperoleh. Isu gender yang ada adalah beban ganda, stereotipe gender, marginalisasi,
subordinasi, dan diskriminasi. Strategi penyuluhan yang berperspektif gender sangat
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Tabel 7.

Strategi penyuluhan dalam menghadapi perubahan iklim berdasarkan
kebutuhan praktis gender dan strategis gender

Strategi
Penguatan
akses dan
kontrol
perempuan
terhadap
sumber daya
informasi,
penyuluhan
dan pelatihan

Kebutuhan praktis

Kebutuhan strategis

- Penyediaan informasi dan
sumber informasi mengenai
sistem
usaha
tani
dan
teknologi pertanian yang tahan
terhadap perubahan iklim

- Pengakuan terhadap hak akses
dan kontrol terhadap sumber
daya
sosial
(informasi,
penyuluhan dan pelatihan)

- Peningkatan kapasitas sumber
informasi
yang mudah
dihubungi oleh perempuan
- Penyediaan
program
penyuluhan dan pelatihan
yang
responsif
gender
mengenai sistem usaha tani
dan teknologi pertanian yang
tahan terhadap perubahan
iklim..

Peningkatan
kemampuan
perempuan
dalam
pengelolaan
usaha kegiatan
pertanian dan
pengelolaan
usaha di luar
kegiatan
pertanian

- Pengembangan kelembagaan
kelompok perempuan sebagai
wadah belajar dan kerja sama
dalam pengelolaan pertanian
dan pengelolaan usaha di luar
kegiatan pertanian
- Penguatan
kapasitas
penyuluh/fasilitator
yang
memahami
isu gender,
memahami sistem usaha tani
yang tepat dan teknologi
pertanian
yang
tahan
perubahan
iklim,
dan
memahami pengelolaan usaha
di luar kegiatan pertanian.
- Penyelenggaraan penyuluhan
dan pelatihan yang responsif
gender mengenai sistem usaha
tani dan teknologi pertanian
yang tahan perubahan iklim
dan mengenai pengelolaan
usaha
di
luar
kegiatan
pertanian
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- Kesadaran masyarakat, tokoh
masyarakat, penyuluh bahwa
peningkatan akses dan kontrol
perempuan terhadap informasi,
penyuluhan dan pelatihan akan
lebih
efektif
meningkatkan
kemampuan dan kesejahteraan
perempuan.
- Kebijakan pemerintah dalam
penyuluhan
pertanian
yang
adaptasi perubahan iklim dan
mengakui kesetaraan perempuan
dan laki-laki
- Pengembangan
kelompok
diselaraskan dengan dengan
program
pemerintah
daerah
setempat
- Kesadaran masyarakat, tokoh
masyarakat, dan penyuluh bahwa
keterlibatan perempuan dalam
kelembagaan kelompok lebih
efektif
meningkatkan
kemampuan,
jejaring dan
kesejahteraan perempuan serta
rumah tangga.
- Pendampingan
penyuluh/fasilitator
dalam
penerapan sistem usaha tani dan
teknologi pertanian yang tahan
perubahan iklim dan pengelolaan
usaha di luar pertanian untuk
meningkatkan
kemampuan,
jejaring
dan
kesejahteraan
perempuan serta rumah tangga.
- Kebijakan pemerintah dalam
penyuluhan pertanian
dan
pengembangan
usaha
yang
adaptasi perubahan iklim dan
mengakui kesetaraan perempuan
dan laki-laki.
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Peningkatan
- Penguatan
kapasitas - Kesadaran masyarakat, tokoh
partisipasi
penyuluh/fasilitator
dalam
masyarakat dan penyuluh bahwa
perempuan
memfasilitasi perempuan agar
peningkatan kapasitas perempuan
dalam
perempuan
mampu
dalam
merencanakan,
program
berpartisipasi aktif dalam
melaksanakan,
memperoleh
penyuluhan
merencanakan, melaksanakan,
manfaat dan menilai dapat
dan program
memperoleh manfaat, dan
meningktkan
partisipasi
pembangunan
menilai program penyuluhan
perenpuan
dalam
program
lainnya dalam
pertanian dan pembangunan
pembangunan dalam menghadapi
menghadapi
lainnya dalam menghadapi
perubahan iklim.
perubahan
perubahan iklim.
- Pendampingan
iklim
- Penguatan
kapasitas
penyuluh/fasilitator
terhadap
perempuan
dalam
perempuan pada semua tahapan
merencanakan, melaksanakan,
partisipasi
dalam
program
memperoleh manfaat, dan
pembangunan.
menilai program penyuluhan
pertanian dan pembangunan
lainnya dalam menghadapi
perubahan iklim.

diperlukan bagi perempuan untuk mencegah dampak perubahan iklim. Kegiatan
penyuluhan akan meningkatkan kemampuan perempuan (Sumardjo 1999, Amanah
2007, Tjitropranoto 2005), yang kemudian kemampuan akan meningkatkan partisipasi
perempuan dalam pembangunan (Ndraha 1990; Zimmerman dan Rappaport 1995;
Slamet 2003). Tabel 7 berikut adalah rumusan strategi penyuluhan yang berperspektif
gender dalam menghadapi perubahan iklim.
Sensitifitas gender dalam strategi penyuluhan ini merupakan pendekatan yang
memperhatikan kebutuhan praktis gender dan strategis gender. Strategi penyuluhan
yang berperspektif gender dalam menghadapi perubahan iklim meliputi: 1) Penguatan
akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya informasi, penyuluhan dan
pelatihan; 2) Penguatan kemampuan perempuan dalam pengelolaan usaha kegiatan
pertanian dan pengelolaan usaha di luar kegiatan pertanian; 3) Peningkatan partisipasi
perempuan dalam program penyuluhan dan program pembangunan lainnya dalam
menghadapi perubahan iklim.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisis gender di tingkat rumah tangga, memberikan gambaran
kesenjangan gender yang terjadi dikarenakan isu beban ganda, stereotipe gender,
subordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi yang dijumpai pada ranah domestik dan
publik. Hal ini dapat ditemukan dalam profil kegiatan, profil akses dan kontrol terhadap
sumber daya (sumber daya alam/fisk, sumber daya tenaga kerja dan sumber daya
sosial), serta partisipasi perempuan dalam kegiatan penyuluhan pertanian dan
penyuluhan pembangunan lainnya. Secara umum, perempuan memiliki beban ganda.
Meskipun pendapatan perempuan yang diperoleh dari bekerja adalah rendah, sangat
membantu untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga. Namun,
selama ini program peningkatan kemampuan dan pendapatan perempuan di luar usaha
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

848

tani masih sangat terbatas. Perempuan turut melakukan pekerjaan penting pada kegiatan
pertanian keluarga namun akses dan kontrolnya terhadap informasi, penyuluhan dan
pelatihan sangat rendah, demikian juga akses dan kontrolnya terhadap modal/kredit.
Perempuan tani di pedesaan mempunyai peran ganda yang sangat penting bagi
keberlanjutan kelangsungan hidup keluarga dan dirinya. Perempuan juga merupakan
kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan iklim dan kemiskinan. Oleh
karena perumusan strategi penyuluhan pertanian dan penyuluhan kegiatan di luar
pertanian yang berperspektif gender bagi perempuan sangat penting untuk
meningkatkan kemampuan dan partisipasi perempuan dalam penyuluhan pertanian dan
penyuluhan kegiatan di luar pertanian. Adapun strategi penyuluhan yang berperspektif
gender dalam menghadapi perubahan iklim meliputi: 1) Penguatan akses dan kontrol
perempuan terhadap sumber daya informasi, penyuluhan dan pelatihan; 2) Penguatan
kemampuan perempuan dalam pengelolaan usaha kegiatan pertanian dan pengelolaan
usaha di luar kegiatan pertanian; 3) Peningkatan partisipasi perempuan dalam program
penyuluhan pertanian dan penyuluhan pengelolaan usaha di luar pertanian.
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ANALISIS EKONOMI PENGGEMUKKAN SAPI BALI JANTAN YANG
DIBERI SEKAM TERFERMENTASI
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ABSTRAK
Kebutuhan daging sapi dari tahun ke tahun terus meningkat, karena itu untuk memenuhi
kebutuhan tersebut perlu upaya peningkatan populasi dan produktivitas sapi didalam
negeri. Oleh karena itu tujuan penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar
keuntungan yang diperoleh dari berbagai masukan teknologi terutama teknologi sekam
terfermentasi sehingga peternak termotivasi untuk meningkatkan skala usaha
pemeliharaannya.Penelitian menggunakan 18 ekor sapi lepas sapih dengan kisaran
umur 12 bulan sampai 14 bulan dengan bobot rata-rata 152 - 155 kg, yaitu dengan
pemberian pakan yang berbeda yaitu P1 = Pemberian Dedak 1 kg + Bio-cas 3 cc /
ekor /hari. P2 = Pemberian (Campuran Dedak 85% dan Sekam 15% ) 1 kg + Bio-cas 3
cc / ekor /hari. P3 = Pemberian ( Campuran Dedak 70% dan Sekam 30% ) 1 kg + Biocas 3 cc / ekor /hari. Keuntungan yang diperoleh untuk 1 kali periode pemeliharaan (6
bulan) dengan jumlah ternak 6 ekor untuk P1 = Rp. 15.050.500, P2 = 14.711.700 dan P3=
16.312.700 dengan R/C ratio berturut-turut 1,26 untuk P1, 1,25 untuk P2, serta 1,29
untuk P3. Sedangkan nilai B/C ratio diperoleh P1dan P2 = 0,26 dan P3 = 0,29. Nilai ini
menunjukkan bahwa pemberian limbah sekam padi terfermentasi dapat meningkatkan
pendapatan peternak dan manfaatnya lebih besar dibandingkan penggunaan pakan
sebagian besar dari dedak.
Kata Kunci : Sekam terfermentasi, Keuntungan, Sapi bali jantan
ABSTRACT
Beef demand from year to year increase, because it is necessary to meet the needs of
populations and efforts to increase the productivity of cattle in the country. Therefore
the aim of this study wanted to know how big the benefits of various input technology,
especially technology fermented chaff so that farmers are motivated to increase
business scale pemeliharaannya.Penelitian using 18 cows weaning to the age range of
12 months to 14 months with an average weight 152-155 kg, with different feeding are
P1 = giving bran 1 kg + Bio-cas 3 cc / head / day. P2 = Giving (85% bran mixture and
Husk 15%) 1 kg + Bio-cas 3 cc / head / day. P3 = Provision (Mixed bran and husk 70%
to 30%) 1 kg + Bio-cas 3 cc / head / day. The advantage gained for the first time the
maintenance period (6 months) by the number of livestock 6 head to P1 = Rp. 15.0505
million, P2 = P3 = 14.7117 million and 16.3127 million with R / C ratio 1.26
respectively for P1, P2 1.25 for and 1.29 for P3. While the B / C ratio is obtained
P1dan P2 and P3 = 0.26 = 0.29. This value indicates that administration of the
fermented rice husk waste can increase the income of farmers and greater benefits than
the use of feed most of the bran.
Keywords: husk fermented, Profit, and Bali cattle bull
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LATAR BELAKANG
Usaha penggemukkan sapi potong merupakan usaha yang potensial dalam
rangka pemenuhan sumber protein hewani berupa daging. Program Swasembada
Daging Sapi (PSDS) yang telah dicanangkan pemerintah diharapkan dapat mengurangi
ketergantungan impor sapi dan daging sapi. Jika volume
impor meningkat
dikhawatirkan bisa menganggu usaha agribisnis sapi potong lokal, mengingat harga
daging, jeroan dan sapi bakalan impor relatif lebih murah (Atmakusuma, et al., 2011).
Apabila kondisi ini tidak diwaspadai, kemandirian pangan jauh dari harapan. Disisi lain
tantangan ini tentunya tidak mudah mengingat sekitar 30 persen kebutuhan daging
nasional didatangkan dari impor. Melihat kenyataan seperti itu, maka peternak sapi
potong perlu meningkatkan produktivitas usahanya dengan cara memperbaiki daya
dukung wilayah sumber pakan ternak dan memberikan serta menyediakan pakan
berkualitas secara kontinyu.
Di Provinsi Bali, peternakan sapi potong sebagian besar merupakan usaha
sambilan dan peternak sapi pada umumnya memperoleh sumber pendapatan dari usaha
lain seperti dari pertanian (lahan sawah dan kebun) dan juga dari kegiatan di luar
usahatani. Pada kondisi pemeliharaan skala rumah tangga, peningkatan produksi
menjadi kendala utama karena orientasi pemeliharaan bersfat subsisten. Pemeliharaan
ternak dilakukan untuk membantu kegiatan usahatani keluarga atau penghasil pupuk
kandang dan sumber uang serta dimanfaatkan sebagai tenaga kerja (Rochadi, et al.,
1993). Mengingat ternak sapi memiliki peran yang strategis, maka usaha-usaha untuk
meningkatkan produktivitas ternak dan kesejahteraan peternak perlu dilakukan. Dalam
upaya meningkatkan ternak sapi potong Dirjen Peternakan mendorong
dikembangkannya peternakan rakyat dalam konsep industri dengan menggunakan
teknologi untuk menghasilkan produk berkualitas, dan dilaksanakan secara efisien
Peluang peternak untuk mengembangkan usaha sapi potong terkait dengan
tehnologi adalah melalui pemberian pakan. Pakan yang baik untuk sapi adalah yang
dapat memenuhi kebutuhan protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral. Dalam hal
kesediaan pakan ternak, pemanfaatan areal persawahan untuk menghasilkan komoditi
pangan terutama padi cukup besar. Sebagai sumber bahan baku pakan ternak, limbah
yang dikeluarkan dari usahatani padi sangat beragam antara lain jerami, bekatul, dedak
kasar dan halus serta sekam (Wahyu, J., 1997).
Sekam adalah kulit gabah hasil samping dari proses penggilingan padi. Sekam
tidak layak sebagai bahan pakan ternak karena kandungan serat kasarnya masih tinggi
(35,3%). Selain sebagai sumber pakan ternak, sekam juga digunakan untuk bahan baku
industri. Dari proses penggilingan padi biasanya diperoleh sekam sekitar
20
– 30% dari bobot awal (Anastasia, 2012). Sekam melalui pengolahan yang tepat dapat
dijadikan sumber pakan yang berlimpah. Potensi sekam belum sepenuhnya
dimanfaatkan. Pemanfaatan sekam sebagian besar dijadikan alas kandang, kompos dan
pakan ternak. Kendala penggunaan sekam sebagai bahan pakan ternak karena kecernaan
dan nutrisi/proteinnya rendah. Untuk meningkatkan nilai manfaat sekam padi untuk
pakan ternak dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai nutrisi sekam dengan cara
fermentasi dengan menggunakan mikroba pencerna makanan yaitu Bio-cas. Mikroba ini
merupakan probiotik hasil temuan BPTP Bali. Kandungan Bio-cas disamping
mengandung bakteri probiotik, juga mengandung Curcumae, Alysin dan
Scordinin.Curcumae dan Alysin merupakn bahan alami yang dapat membunuh mikroba
pathogen seperti E Coli, Salmonela dan Shigella serta dapat meningkatkan nafsu makan.
Peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha yang disebabkan karena
introduksi teknologi dapat memberikan pengaruh atau tuingkat keuntungan yang
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berbeda tergantung tingkat teknologi yang diberikan. Daya tarik keuntungan usaha
merupakan pendorong untuk meningkatkan skala usaha pemeliharaan. Oleh karena itu
tujuan kajian ini ingin mengetahui seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari
berbagai masukan teknologi sehingga peternak termotivasi untuk meningkatkan skala
usaha pemeliharaannya.
BAHAN DAN METODA
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten
Buleleng selama 6 bulan dari bulan Mei sampai bulan Nopember 2013. Penentuan
lokasi ditentukan secara Purposive Sampling dengan pertimbangan bahwa di Desa ini
mendapatkan Program Pengembangan Swasembada Daging Sapi yang merupakan
peternak binaan BPTP Bali.
Pengumpulan Data
Jumlah ternak sapi yang digunakan untuk penelitian adalah 18 ekor sapi Bali
jantan pasca sapih dengan berat rata-rata 150 kg. Setiap ulangan masing-masing untuk
6 ekor sapi. Jumlah perlakuan ada 3 yaitu :
P1 = Pemberian dedak 1 kg + Bio-cas 3 cc/ekor/hari
P2 = Pemberian (campuran dedak 85% +sekam 15%) 1 kg + Bio-cas 3 cc/ekor/hari
P3 = Pemberian (campuran dedak 70% +sekam 30%) 1 kg + Bio-cas 3 cc/ekor/hari
Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer
diperoleh dari wawancara langsung kepada peternak sapi potong dan data sekunder
diperoleh dari catatan harian peternak. Data yang didapat dikumpulkan, dianalisis,
dihitung.
Analisis data yang digunakan antara lain :
1. Pendapatan
Y = TR -TC
Keterangan
Y = pendapatan bersih dari pemeliharaan ternak sapi (Rp/tahun)
TR= jumlah seluruh penerimaan (Rp/tahun)
TC = jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan (Rp/tahun)
2.

Total biaya pemeliharaan selama 1 tahun
TC = FC + VC

Keterangan
TC = seluruh biaya yang dikeluarkan (Rp/tahun)
FC = biaya tetap yang dikeluarkan (Rp/tahun)
VC = biaya variabel yang dikeluarkan (Rp/tahun)
Alat analisis yang digunakan selanjutnya adalah analisis imbangan penerimaan dan
biaya (R/C ratio). Penggunaan R/C ratio bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil
yang diperoleh dari usaha menguntungkan dalam periode tertentu.
Keterangan: jika R/C >1 maka usaha untung, jika R/C <1 maka usaha rugi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel
Penjelasan mengenai definisi operasional dan variabel pengukuran perlu dibuat
untuk menghindari kekeliruan dalam pembahasan hasil penelitian ini. Penjelasan
tersebut diuraikan sebagai berikut:
1. Revenue per cost ratio (R/C ratio) adalah perbandingan antara penerimaan total
dengan biaya total atu disebut juga R/C ratio atas biaya total.
2. Investasi ialah dana yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat secara ekonomis
dan dinyatakan dalam rupiah.
3. Keuntungan atau pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dengan total
biaya usaha dan dinyatakan dalam rupiah.
4. Penerimaan adalah hasil kali antara harga jual per unit produk Bandrek Lampung
dengan jumlah produksinya. Penerimaan dinyatakan dalam rupiah.
5. Umur ekonomis adalah usia alat produksi yang digunakan hingga tidak lagi
menguntungkan secara ekonomi meski secara teknis masih dapat dipakai.
6. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan secara rutin tiap bulannya yang besarnya
tidak terkait dengan jumlah produksi atau penjualan produk perusahaan. Biaya tetap
dinyatakan dalam rupiah.
7. Biaya variabel adalah biaya per satuan output. Besarnya tergantung dari jumlah
produksi perusahaan. Biaya variabel dinyatakan dalam rupiah.
8. Biaya tunai adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk tunai (uang).
9. Biaya diperhitungkan adalah biaya yang dikeluarkan untuk produksi namun
biasanya tidak dihitung, seperti tenaga kerja dalam keluarga, penyusutan, dan
sebagainya.

Karakteristik Usaha Ternak Sapi Potong
Pemeliharaan ternak sapi potong dilakukan dalam skup kelompok, dimana
pengelolaan kegiatan dilakukan oleh kelompok itu sendiri dan dimanage oleh pengurus
kelompok, mulai dari pemberian pakan, pemeliharaan, pengolahan limbah ternak dan
pemasaran hasil ikutan (pupuk). Pola pembagian hasil dalam usaha sapi potong yakni
dengan pola 70% dan 30% dimana 70% merupakan hak petani sebagai pengelola dan
30% sebagai hak kelompok
Fermentasi Sekam dan Bio-cas
Sebelum sekam padi difermentasi maka ditambahkan bahan inokulasi sebagai
fermentor jamur Trbahan fermentor atau zat yang berfungsi sebagai senyawa pengubah
dalam bahan baku makanan. Fermentor yang digunakan dalam pengolahan sekam padi
menggunakan jamur Trichoderma viridae cair yang berfungsi menurunkan serat
kasar,zat lignin dan selulosa. Inokulan ini sebelum digunakan pada umumnya
dikembangbiakan untuk memperbanyak populasi jumlah jamur sehingga dapat
digunakan untuk mengolah limbah sekam yang lebih banyak.
Untuk reproduksi/perbanyakan
jamur Trichoderma viridae cair untuk
fermentasi sekam dibutuhkan air bersih atau bebas penyakit sebanyak 10 liter,
Tambahkan gula pasir sebanyak 1% dari volume air, urea sebanyak 1% dari volume air
dan NPK sebanyak 0,5% dari volume air, Selanjutnya ditambahkan Trichoderma
viridae cair sebanyak 1% dari volume air, dilakukan pengadukan hingga terbentuk
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larutan. Untuk menghindari kontaminasi jamur lain sebaiknya diaerasi kurang lebih
selama 24 jam hingga terbentuk larutan yang aktif. Pemberian Bio-cas dilakukan
dengan mencampur ke dalam sekam dan juga bisa langsung kepada ternak sapi potong.
Cairan Bio-cas disedot kedalam spuit lalu pengikat hidung sapi dipegang dan saat mulut
sapi terbuka spuit dimasukkan ke dalam mulut lalu spuit ditekan agar probiotik keluar.
Hasil penimbangan berat badan ternak sapi dari awal sampai selesai kegiatan dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Pertambahan bobot badan sapi pasca sapih di Desa Ambengan, tahun 2013
No

Perlakuan

BB awal (kg)

BB akhir (Kg)

PBBH (Kg/ekor/hari

1

P1

155,57

223,00

0,41

2

P2

151,33

221,67

0.43

3

P3

152,00

225,00

0,45

Diolah dari data primer, 2013

Dilihat dari Tabel 1, pemberian pakan campuran sekam dengan perband ingan 70 dan
30 dan Biocas 3 cc/liter/ekor/hari menunjukkan pertambahan berat badan harian yang
paling tinggi. Hal ini disebabkan karena bahan probiotik ini dapat membantu
pencernaan makanan
Analisa Usaha Sapi Potongingan 70 dan 30
Analisa usaha sapi potong dilakukan dengan tujuan mengetahui tingkat kelayakan usaha
sehingga dapat diketahui apakah usaha itu masih layak atau merugikan. Dalam analisis
usaha penggemukkan sapi potong diasumsikan ;
1. Lahan yang digunakan merupakan lahan pekarangan dan tidak diperhitungkan untuk
sewa lahan
2. Sapi bakalan yang dipelihara 18 ekor sapi Bali pejantan dengan harga pembelian
awal sekitar Rp 6.500.000 dengan bobot awal 151 – 155 kg/ekor
3. Pemeliharaan dilakukan selam 6 bulan dengan penambahan berat badan 0,4
kg/ekor/hari
4. Biaya pembangunan kandang sebesar 30.000.000 dengan penyusutan kandang 10%
untuk satu periode produksi dengan usia ekonomis 5 tahun
5. Sapi membutuhkan vitamin dan obat-obaatan Rp 20.000/ekor/periode
6. Peralatan kandang dibutuhkan 1.000.000/tahun sehingga dalam 1 kali periode
produksi dibutuhkan Rp 500.000
7. Kotoran yang dihasilkan untuk satu perlakuan selama 1 periode penggemukkan ratarata menghasilkan 20 kg dengan rendemen 65% sehingga pupuk kandang
dihasilkan 14.040 kg.
Tabel 2 Analisis Usaha Penggemukkan Sapi Potong 1 Periode Pemeliharaan
No

Uraian

PERLAKUAN
P1

1

Pengeluaran
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Pengadaan sapi bakalan

3.900.000

3.900.000

3.900.000

Hijauan

5.400.000

5.400.000

5.400.000

Dedak padi

3.240.000

2.754.000

2.268.000

178.200

356.400

Pakan

Sekam

2

Bio-cas

80.000

80.000

80.000

Vitamin dan obat-obatan

120.000

120.000

120.000

Peralatan kandang

200.000

200.000

200.000

Tenaga kerja

9.000.000

9.000.000

9.000.000

Total pengeluaran

57.040.000

56.732.200

56.424.400

Ternak

57.595.500

57.078.900

58.112.100

Pupuk kandang

14.495.000

14.365.000

14.625.000

Total penerimaan

72.090.500

71.443.900

72.737.100

Keuntungan

15.050.500

14.711.700

16.312.700

R/C ratio

1,26

1,25

1.29

B/C ratio

0.26

0.26

0.29

Penjualan

Diolah dari data primer, 2013

Dilihat pada Tabel 2 nilai R/C ratio yang diperoleh tertinggi adalah perlakuan P3
yaitu pemberian pakan dengan dedak 70% dan sekam 30%. Karena nilai R/C semua
perlakuan diperoleh lebih besar dari 1 maka usaha ini dapat memberikan keuntungan.
Dimana masing-masing perlakuan menunjukkan setiap modal yang dikeluarkan Rp
1,00 akan kembali sebanyak 1,26 untuk perlakuan P1, 1,25 untuk P2 dan 1,29 untuk
perlakuan P3.
Sedangkan untuk nilai B/C ratio yang merupakan perbandingan antara tingkat
keuntungan yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan selama pemeliharaan
satu periode. Suatu usaha dinilai layak atau memberikan manfaat bila nilai B/C ratio >
0. Perhitungan B/C ratio yang diperoleh dari ketiga perlakuan pakan berada di atas
angka 0. Ini berarti semua usaha perlakuan pakan yang diberikan member manfaat.
Sebagai contoh pada perlakuan P! yang hanya menggunakan sekam angka B/C ratio
diperoleh 0,26 ini berarti dari Rp 1,00 modal yang dikeluarkan akan memberikan
manfaat/keuntungan sebanyak Rp 0,70 (http : //agri-fun.blogspot,co.id,2007)
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1. Usaha penggemukkan sapi potong merupakan usaha yang sangat potensial untuk
dikembangkan dengan skala usaha 6 ekor.
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2.

3.

Dalam pengembangan sapi potong, berbagai pakan alternative sudah dicobakan dan
ternyata dedak 70% dan sekam 30% memberikan tingkat keuntungan yang paling
tinggi dibandingkan perlakuan hanya dengan sekam atau dedak 85% dan sekam
15%.
Penggunaan limbah hasil ikutan usahatani padi menjadi bermanfaat untuk pakan
sapi potong. Dengan perlakuan fermentasi proses pencernaan makanan menjadi
cepat.
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ABSTRAK
Usahatani padi di lahan kering merupakan salah satu aktivitas nafkah yang penting
sebagai sumber pendapatan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan petani dan
keluarganya, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan pokok seluruh
anggota keluarga. Dalam aktivitas nafkah tersebut, suami dan isteri dalam sebuah
keluarga merupakan pencari nafkah utama, yang melakukan peran penting dalam
budidaya padi gogo. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan
mendeskripsikan aktivitas yang dilakukan dalam usahatani dan kegiatan pasca panen
padi gogo, dan (2) memetakan dan menganalisis peran jender yang dilakukan masingmasing perempuan dan laki-laki dalam usahatani padi gogo. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa beberapa aktivitas yang umum dilakukan petani dalam budidaya
dan pasca panen padi gogo di Kecamatan Laeya meliputi persiapan lahan, pembuatan
lubang tanam, penanaman, pembersihan gulma, dan panen, serta penjemuran,
pengangkutan ke tempat penyimpanan, dan perontokan. Kegiatan yang dilakukan
hanya terbatas oleh beberapa petani adalah pemupukan dan pemberantasan hama
penyakit. Saran yang dapat diberikan adalah perlu edukasi dan pelatihan kepada
perempuan dan laki-laki terkait budidaya padi gogo yang baik dan benar. Secara
khusus, laki-laki perlu diberi penguatan pada aspek pengolahan lahan dan pengaturan
jarak tanam, sedangkan perempuan perlu diberi pengetahuan dan keterampilan terkait
aspek penanaman dan penjualan.
Kata kunci : Peran jender, usahatani, padi gogo.
LATAR BELAKANG
Beras yang diperoleh dari tanaman padi merupakan makanan pokok bagi
sebagian besar masyarakat Indonesia. Pentingnya pangan tentu tidak dipungkiri oleh
siapa pun. Presiden RI pertama menyatakan bahwa “Pangan adalah urusan hidup dan
mati bagi suatu bangsa”4. Oleh karena itu, hingga kini penyediaan pangan terutama
beras, dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau tetap menjadi prioritas utama
pembangunan nasional. Selain merupakan makanan pokok untuk lebih dari 95% rakyat
Indonesia, padi juga telah menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 20 juta rumahtangga
petani di perdesaan (Departemen Pertanian, 2009) yang secara umum merupakan
masyarakat miskin dan memperoleh penghasilan dari pertanian (Lisanty dan Tokuda,
2015).
Menurut BPS (2013), selama ini andalan produksi padi nasional selalu berfokus
pada lahan sawah irigasi terutama di Pulau Jawa, sedangkan sumbangan lahan kering
atau padi gogo yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia masih sangat terbatas. Data
4

Pernyataan Presiden Soekarno saat meletakkan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian
Universitas Indonesia di Bogor (sekarang IPB) pada Tanggal 27 April 1952.
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menunjukkan bahwa rata-rata produksi padi nasional pada Tahun 2013 mencapai
71.291 juta ton dengan luas lahan pertanaman sebesar 13,837 ha. Hal ini erat kaitannya
dengan proporsi luas area padi gogo yang relatif kecil dan tingkat produktivitas yang
lebih rendah. Menurut Fagi, et al. (2004), upaya pencapaian swasembada pangan
(khususnya beras) masih belum memperhitungkan peran padi gogo, karena peluang
keberhasilan intensifikasi padi sawah irigasi lebih besar dari padi gogo.
Hal ini tidak dapat dibiarkan, karena akan dapat menurunkan produksi beras
nasional, akibat berbagai masalah dalam proses padi sawah. Fenomena levelling-off
yang terjadi pada usahatani padi sawah, seharusnya menjadi pintu masuk bagi
pemerintah untuk memberi perhatian bagi pengembangan padi gogo. Terlebih bila
dipertimbangkan bahwa padi gogo adalah salah satu produk organik, karena umumnya
diusahakan tanpa aplikasi pupuk kimia. Taridala (2013) menemukan bahwa petani padi
gogo di Kecamatan Wolasi tidak menggunakan pupuk kimia dalam praktik budidaya.
Pentingnya memperhitungkan intensifikasi padi gogo juga dikemukakan oleh
Yuliani, et al. (2014), karena produktivitas lahan sawah irigasi yang semakin jenuh.
Husni dan Manzila (2011) juga menyatakan bahwa untuk meningkatkan produksi beras
di Indonesia, padi gogo merupakan alternatif kedua setelah padi sawah.
Pengembangan produksi padi gogo di Indonesia sangat potensial, karena fakta
bahwa Indonesia memiliki sumberdaya lahan kering yang kering yang sangat luas, yaitu
mencapai 52 juta ha atau 87% dari total luas lahan. Demikian juga dengan Sulawesi
Tenggara, terdapat lahan kering yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kabupaten
Konawe Selatan (Konsel) merupakan salah satu daerah yang sangat potensial untuk
pengembangan padi gogo. Bahkan luas ladang/huma terluas di Sulawesi Tenggara
terdapat di daerah ini. Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2013 luas areal
ladang/huma mencapai 4.85% dari keseluruhan lahan di Konsel (seluas 21,923 ha dari
451,420 ha). Terdapat juga lahan kebun seluas 34,836 ha (7.71% dari total lahan di
Konsel) yang dapat digunakan untuk menanam padi gogo (BPS Konawe Selatan, 2015).
Fakta ini menunjukkan bahwa Kabupaten Konsel berpotensi menjadi lumbung
beras dari padi gogo. Secara khusus, bagi sebagian masyarakat yang bermukim di
Kabupaten Konawe Selatan, usaha penanaman padi gogo tetap dijalankan sebagai suatu
rutinitas. Petani memanfaatkan hasil produksi padi tersebut sebagai sumber utama
pangan pokok keluarga. Terdapat hal yang menarik, bahwa para petani padi gogo di
daerah ini tidak banyak tersentuh dengan praktik budidaya yang disarankan dalam green
revolution (Revolusi Hijau, RH). Mereka melakukan praktik budidaya padi gogo secara
tradisional, tanpa menggunakan pupuk buatan (kimia) maupun benih unggul. Tidak
mengherankan jika produktivitas padi gogo lebih rendah dibandingkan padi sawah. BPS
Konawe Selatan (2015) mencatat bahwa produktivitas padi gogo hanya mencapai 31.89
kuintal/ha, sedangkan produktivitas padi sawah dapat mencapai 41.45 kuintal/ha.
Terdapat berbagai masalah yang dihadapi dalam produksi beras di Indonesia.
Subejo (2014) menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan beras, maka salah satu
agenda utama yang harus dilakukan adalah mendorong sistem produksi yang lebih baik,
efektif, dan efisien. Sistem produksi yang baik, efektif, dan efisien adalah salah satu
aspek yang harus dipenuhi untuk mencapai nafkah berkelanjutan (sustainable
livelihood) bagi pemenuhan berbagai kebutuhan petani dan keluarganya. Menurut
Oyinbo and Olaleye (2016), peningkatan aktivitas nafkah akan meningkatkan
pendapatan petani, serta variabilitas daya beli dan kesejahteraan.
Sesuai dengan karakterisitik petani gurem yang dikemukakan oleh Ellis (1988),
petani padi gogo di Kabupaten Konsel secara umum memenuhi kriteria sebagai petani
gurem (peasant). Pertama, petani padi gogo adalah petani yang tidak sepenuhnya
memperoleh akses pasar dan terjadi ketidaksempurnaan persaingan pasar hingga derajat
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tertentu. Kedua, usahatani keluarga petani padi gogo sekaligus sebagai unit produksi
dan konsumsi.
Dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan seluruh anggota keluarga, maka
pihak perempuan dan laki-laki yang berperan sangat penting dalam sebuah keluarga
adalah suami dan isteri. Demikian juga dalam rumahtangga petani padi gogo, kedua
jender tersebut bekerja bahu membahu dalam kegiatan budidaya dan pasca panen padi
gogo. Peran jender ini muncul karena konstruksi sosial, bukan merupakan kodrat.
Olehnya itu, peran jender bisa berbeda menurut waktu, tempat, dan budaya. Demikian
pula dalam usahatani padi gogo di Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan,
terdapat peran-peran yang berbeda yang dilakukan oleh masing-masing jender dalam
setiap aktivitas budidaya dan pasca panen padi gogo.
Mosse (1996) mengemukakan bahwa studi mengenai peran sosial kaum
perempuan maupun laki-laki penting dilakukan, karena menentukan posisi keduanya
dalam keluarga maupun masyarakat.
Pembuatan keputusan, akses terhadap
sumberdaya, pembagian kerja dan hubungan di luar keluarga bisa jadi diputuskan oleh
hubungan jender di dalam unit keluarga itu sendiri. Twyman et al. (2015) menguatkan
pentingnya pengumpulan data yang teragregasi menurut jender sebagai langkah awal
dalam proyek pembangunan. Pernyataan Grigsby et al. (2012) cukup menarik, bahwa
pentingnya data peran jender juga ditemukan di negara-negara bekas komunis akibat
transisi ekonomi yang terjadi.
Seperti diketahui bahwa perempuan memegang peran yang cukup penting dalam
keseluruhan aktivitas budidaya, bahkan hingga pasca panen. Termasuk pula dalam
usahatani padi. Fonjong dan Athanasia (2007) menyebutkan bahwa usahatani padi
dapat memberikan manfaat bagi perempuan bahkan bagi masyarakat secara
keseluruhan. Ellis (1998) menyebut perempuan sebagai sebagai the invisible peasant.
Meskipun peran perempuan sangat besar, namun analisis ekonomi yang ada belum
mampu kontribusi tersebut secara tepat. Hal ini terjadi karena sebagian besar data-data
aktivitas ekonomi perdesaan yang dipublikasi, diperoleh dari sensus dengan laki-laki
kepala rumahtangga sebagai sumber data utama. Oleh karena itu, peran perempuan
dalam pekerjaan usahatani, pengolahan pangan, dan banyak kegiatan lainnya adalah
underestimate.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan aktivitas yang
dilakukan dalam usahatani dan kegiatan pasca panen padi gogo di Kecamatan Laeya
Kabupaten Konawe Selatan, dan memetakan dan menganalisis peran yang dilakukan
masing-masing jender dalam keseluruhan aktivitas budidaya padi gogo.
BAHAN DAN METODA
Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa desa di Kecamatan Laeya, Kabupaten
Konawe Selatan. Kecamatan Laeya dipilih karena di wilayah ini terdapat beberapa desa
yang masyarakatnya melakukan usahatani padi gogo, baik yang menggunakan benih
hasil penelitian maupun petani yang menggunakan benih lokal yang diperoleh dari
panen musim tanam sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh Taridala, et al. (2016) dengan judul
Pemetaan Sosial Ekonomi Petani Padi Gogo di Kabupaten Konawe Selatan. Jumlah
keseluruhan responden adalah sebanyak 116 orang.
Analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah
deskriptif terhadap data-data lapangan yang telah dipilah dan ditabulasi sesuai peran
yang dilakukan oleh masing-masing jender dalam budidaya dan pascapanen padi gogo.
Kerangka kerja analisis jender (the gender analysis framework): merupakan kerangka
analisis dasar pada taraf mengumpulkan data dan kemudian dideskripsikan. Menurut
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Hunt yang diadaptasi dari Overholt (Handayani dan Sugianti, 2008), kerangka kerja
analisi jender antara lain adalah menyangkut profil kegiatan. Pada tahap ini, dilakukan
kegiatan mengumpulkan atau mengambil data mengenai apa sebenarnya yang
dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan, siapa mengerjakakan apa, khususunya di
dalam usahatani yang dikelola. Tujuan analisis jender adalah untuk memahami struktur
sosial berdasarkan potensi, kebutuhan, dan kepentingan laki-laki dan perempuan untuk
mendapatkan manfaat secara adil.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian jender (gender) berbeda dengan jenis kelamin (sex). Jenis kelamin
merujuk pada perbedaan peran, tanggung jawab, dan fungsi antara perempuan dan lakilaki karena perbedaan biologis. Contoh dari peran menurut jenis kelamin adalah bahwa
perempuanlah yang secara kodrati diberi peran sebagai Ibu yang melahirkan anakanaknya, sedangkan laki-laki tidak. Perbedaan ini bersifat alamiah, pemberian Tuhan,
tidak berubah menurut waktu dan tempat, serta tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan
jender mengacu pada perbedaan peran, tanggung jawab, dan fungsi antara perempuan
dan laki-laki karena konstruksi sosial. Karena peran jender terbentuk oleh pengaruh
sosial budaya, maka peran tersebut dapat berubah, dapat berbeda menurut waktu dan
tempat, serta peran tersebut dapat dipertukarkan. Misalnya, menanam padi dapat saja
dilakukan oleh seorang laki-laki dan dapat juga dilakukan oleh perempuan. Berbeda
dengan melahirkan anak, hanya dapat dilakukan oleh kaum perempuan. Peran ini
merupakan kodrat yang diberikan Tuhan.
Sesuai dengan pengertian jender yang telah disebutkan, maka berbagai aktivitas
yang diperankan oleh perempuan dan laki-laki dalam usahatani padi gogo, merupakan
peran dalam perspektif jender, bukan aktivitas yang terkait dengan kodrat (jenis
kelamin). Dengan demikian, berbagai aktivitas dalam usahatani padi gogo dapat
dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan.
Hasil penelitian menunjukkan rangkaian kegiatan dalam usahatani padi gogo
meliputi aktivitas mulai dari persiapan lahan sebagai tempat menanam padi hingga
panen. Sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan oleh laki-laki, namun sebagian lagi
umumnya dikerjakan oleh perempuan saja. Ada juga aktivitas yang dilakukan secara
bersama-sama. Gambaran mengenai berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perempuan
dan laki-laki dalam usahatani padi gogo di Kecamatan Laeya disajikan dalam Tabel 1.
1. Pengolahan Lahan
Tabel 1 memberikan informasi bahwa kegiatan mempersiapkan lahan untuk
penanaman padi gogo dapat dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, tetapi hasil
penelitian menunjukkan kegiatan tersebut dominan dilakukan oleh laki-laki. Terutama
untuk lahan yang baru dibuka, dimana aktivitas yang dilakukan membutuhkan curahan
kerja fisik yang besar, karena harus dilakukan penebangan pohon-pohon, pembersihan
semak belukar, dan pembakaran. Pembersihan lahan dengan membakar kayu-kayu dan
semak belukar merupakan cara yang telah umum dilakukan secara turun temurun oleh
masyarakat pembudidaya padi gogo (padi ladang), termasuk di Konawe Selatan. Jika
lahan untuk budidaya padi gogo sudah pernah ditanami sebelumnya, maka upaya
pembersihan lahan tidaklah membutuhkan curahan kerja fisik yang besar. Para lelaki
membersihkan lahan dari tumbuhan-tumbuhan liar dengan menggunakan parang. Para
perempuan (isteri) mengambil peran dengan menyabit rumput di lahan yang akan
ditanami padi.
Tabel 1. Peran Jender dalam usahatani Padi Gogo di Kecamatan Laeya Kabupaten
Konawe Selatan, 2016
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N
o

1
2

Jenis Kegiatan
Selalu
Perempua
n saja
n Perse
n
31 31,63

Pengolahan
lahan
Penanaman :
a Menugal
3 3,06
b.Memasukkan
benih ke lubang
tanam
60 61,22

Peran Jender
Selalu
Laki-laki Perempua BersamaLaki-laki dominan n dominan
sama
saja
n Perse n Perse n Perse n Perse
n
n
n
n
9 96,94 3 3,06
0 0
2 28,57
5
8
6
4

65,31

0 0

0

0

0

0 0

5

5,10

0
3
4

5

Pembersihan
gulma
Pencegahan
(Pemberantasa
n) HPT
Panen
a.Menuai
b.Mengikat
malai

27 27,55
22 22,45

3
1
3
8

31,63

1 1,02

2

2,04

38,78

0 0

0

0

2
0

2,04
0

17 17,35
12 12,25

1 15,31 1
5 14,29 3
1
4
Keterangan : Jumlah data yang digunakan dalam
sebanyak = 23 kuesioner yang tidak
sampel)

1,02
3,06

3
1

31,63

43,98
3
8
3
9
8

39,80
8,16

6 66,33
5 71,43
7
0
tabel ini =88, berhubung terdapat
terisi dengan lengkap (n = jumlah

Perlu diketahui bahwa pembersihan lahan dalam usahatani padi gogo tidak sama
seperti pada lahan sawah. Jika di sawah pembersihan lahan dilakukan dengan
mencangkul, atau membajak, atau dengan menggunakan mesin (traktor), dengan
keadaan lahan yang relatif bersih dari segala macam tumbuhan liar (land clearing),
maka di lahan untuk penanaman padi gogo, lahan untuk pertanaman padi gogo tidak
sebersih pada lahan sawah.
Bahkan kadang-kadang masih ditemukan, petani
melakukan penanaman padi diantara rumput-rumput pendek yang masih terdapat di
permukaan tanah.
2.Penanaman
%
3.Pembersihan gulma
Pembersihan terhadap gulma yang mengganggu tanaman padi gogo dilakukan
secara bersama-sama oleh perempuan dan laki-laki dalam rumahtangga (mencapai
sekitar 40 persen dari keseluruhan responden). Meskipun terkadang juga dilakukan
oleh perempuan saja (sebanyak 28 persen dari keseluruhan responden), maupun lakilaki saja (sekitar 32 persen dari keseluruhan responden).
Aktivitas pembersihan gulma oleh perempuan dilakukan dengan menggunakan
sabit. Keterlibatan laki-laki dalam aktivitas ini terutama jika akan dilakukan aplikasi
pemberantas gulma menggunakan bahan kimia.
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4.Pencegahan (Pemberantasan) HPT
Kegiatan pencegahan ataupun pemberantasan hama penyakit tanaman (HPT)
umumnya tidak dilakukan oleh para responden. Karena para responden merasa bahwa
tidak ada serangan terhadap tanaman padi gogo mereka. Kalaupun ada serangan
penyakit, maka perempuan ataupun laki-laki melakukan ritual monggawui (Bahasa
Tolaki), yaitu membacakan doa-doa pada sejumlah air putih lalu dipercikkan pada
bagian-bagian pertanaman padi.
5.Panen
Kegiatan panen padi gogo yang dilakukan secara gotong royong, umumnya
dilakukan secara bersama-sama oleh perempuan dan laki-laki. Baik pemilik usahatani
sendiri, maupun kaum lelaki dan perempuan yang datang ikut panen (toono mehawe,
Bahasa Tolaki), terlibat dalam kegiatan panen.
Pemanenan hasil padi gogo menggunakan ani-ani (osowi, Bahasa Tolaki), yang
sesuai dengan karakteristik padi gogo yang bulirnya mudah lepas dari tangkai padi.
Kegiatan menuai padi dan lalu mengikat malai padi gogo hasil panen umumnya
dilakukan secara bersama-sama oleh perempuan dan laki-laki.
Pada pemanenan padi Lampung maupun padi sawah yang ditanam di ladang,
digunakan arit. Hal ini dilakukan agar pekerjaan dapat diselesaikan secepatnya. Perlu
diketahui bahwa tidak seperti padi gogo varietas lokal yang umumnya ditanam oleh
petani Tolaki, maka padi Lampung maupun padi sawah yang ditanam di ladang,
bulirnya relatif tidak mudah rontok. Oleh karena itu, dalam pemanenan dapat
menggunakan arit.
Hasil panen padi yang diperoleh akan diolah lebih lanjut atau disimpan sebelum
dikonsumsi, atau dijual. Kegiatan mengangkut hasil padi dari lokasi panen ke tempat
pengolahan selanjutnya dapat dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, tergantung
jenis padi yang ditanam di ladang. Tabel 2 memberikan informasi tentang aktivitas
pasca panen yang dilakukan responden.
Tabel 2. Peran Jender dalam Penanganan Pascapanen Padi Gogo di Kecamatan Laeya
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016
No

1

2

3

Jenis Kegiatan

Mengangkut
dari lokasi
panen dan
menjemur
Penyimpanan :
mengangkut ke
lumbung
Penjualan

Selalu
Perempuan
saja
n Persen

Selalu
Laki-laki
saja
n Persen

6

6,12

45

3

3,06

32

71,11

Peran Jender
Laki-laki
Perempuan
dominan
dominan

Bersamasama
(seimbang)
n Persen

n

Persen

n

Persen

45,92

0

0

0

0

45

45,92

67

68,37

23

23,47

0

0

26

26,53

1

2,22

0

0

1

2,22

13

28,89

Keterangan : Jumlah data yang digunakan dalam tabel ini =88, berhubung terdapat
sebanyak = 23 kuesioner yang tidak terisi dengan lengkap (n = jumlah
sampel)
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Tabel 2 menunjukkan bahwa sekitar 46 persen responden laki-laki melakukan
aktivitas mengangkut hasil panen. Ini dilakukan untuk padi yang dipanen menggunakan
arit dan langsung dilakukan perontokan di lahan tempat panen. Ada 2 cara yang dapat
dilakukan, yaitu para pengikut panen langsung melakukan perontokan dengan cara
memukul-mukulkan tangkai padi pada kayu, atau menggunakan mesin perontok padi
yang sudah banyak ditemukan di lokasi penelitian. Pemilik mesin perontok padi
membawa mesin perontok ke lokasi panen, yang keseluruhan pekerjanya adalah lakilaki. Setelah dilakukan perontokan, lalu dilakukan bagi hasil antara pemilik usahatani
dan pihak yang ikut panen maupun pemilik mesin perontok, lalu diangkut ke tempat
penyimpanan di rumah petani.
Sekitar 46 persen dari keseluruhan responden perempuan dan laki-laki
melakukan pengangkutan hasil panen ke lokasi pengolahan lebih lanjut. Ini terutama
dilakukan terhadap hasil panen padi gogo varietas lokal, yang penyimpanannya adalah
di sekitar lahan panen. Sedangkan untuk padi Lampung dan padi sawah yang ditanam
di ladang, akan diangkut ke rumah petani setelah terlebih dahulu dirontok. Kegiatan
perontokan dominan dilakukan oleh laki-laki (83, 94,32 %).
Gabah hasil panen yang telah dirontok selanjutnya akan dijemur di bawah sinar
matahari. Untuk padi gogo varietas lokal, setelah dianginkan-anginkan selama 1 bulan
lalu dimasukkan ke dalam lumbung sebagai tempat penyimpanan Seluruh responden
melakukan penyimpanan hasil panen di dalam lumbung yang terletak di kebun. Tidak
ada responden yang mengangkut hasil gabah ke rumah tempat tinggal di kampung. Hal
ini merupakan fenomena yang sangat menarik di tengah kenyataan banyaknya terjadi
pencurian di tempat-tempat lain. Lumbung tersebut tidak dijaga secara rutin oleh para
responden, tetapi mereka yakin bahwa hasil panen tersebut akan aman. Seluruh
responden menyatakan bahwa selama ini tidak pernah terjadi pencurian akan hasil
panen yang disimpan di lumbung.
Terkait dengan pemanfaatan dari hasil panen, umumnya responden tidak
menjual hasil panen yang diperoleh. Porsi terbesar dari hasil panen digunakan untuk
memenuhi kebutuhan keluarga akan pangan pokok. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dari 98 responden di Kecamatan Laeya, hanya 45 rumahtangga responden, atau
52 persen dari 98 responden rumahtangga yang menjual sebagian kecil dari hasil
panennya. Umumnya kegiatan penjualan ini dilakukan oleh perempuan saja. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Sunito (2013) yang menemukan
bahwa perempuan petani pengelola hutan rakyat di Jawa Barat memiliki kontrol atas
pemasaran (penjualan) hasil yang diperoleh.
KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aktivitas yang umum dilakukan
petani dalam budidaya dan pasca panen padi gogo di Kecamatan Laeya meliputi
persiapan lahan, pembuatan lubang tanam, penanaman, pembersihan gulma, dan panen,
serta penjemuran, pengangkutan ke tempat penyimpanan, dan perontokan. Kegiatan
yang dilakukan hanya terbatas oleh beberapa petani adalah pemupukan dan
pemberantasan hama penyakit.
Saran dari hasil penelitian ini adalah perlu edukasi dan pelatihan kepada
perempuan dan laki-laki terkait budidaya padi gogo yang baik dan benar. Secara
khusus, laki-laki perlu diberi penguatan pada aspek pengolahan lahan dan pengaturan
jarak tanam, sedangkan perempuan perlu diberi pengetahuan dan keterampilan terkait
aspek penanaman dan penjualan.
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JENIS DAN BIAYA BAHAN BAKAR UNTUK PENGOMPRONGAN
TEMBAKAU VIRGINIA DI PULAU LOMBOK
(KINDS AND COST OF FUEL FO VIRGINIA TOBACCO DRYING
IN LOMBOK ISLAND)
Oleh: L. Sukardi
Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Mataram

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi jenis bahan bakar yang
digunakan petani dalam pengomprongan tembakau virginia pada Musim Tanam 2015,
(2) menganalisis volume bahan bakar per satuan kg daun kering (krosok), dan (3)
menganalisis besarnya biaya per satuan kg daun kering (krosok) masing-masing jenis
bahan bakar yang digunakan petani. Penelitian dilakukan dengan metode survei dan
monitoring terhadap 160 petani tembakau di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok
Tengah. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Jenis bahan bakar yang digunakan petani
untuk pengomprongan tembakau virginia Musim Tanam 2015 adalah: cangkang sawit,
cangkang cangkang kemiri, kayu, tongkol jagung dan LPG; (2) Volume bahan bakar
per satuan kg krosok adalah sebagai berikut: cangkang sawit 2,54 kg, campuran 1,21 kg
cangkang sawit + 1,51 kg cangkang kemiri, campuran 0,0053 m3 kayu + 1,45 kg
cangkang sawit, campuran 0,0048 m3 kayu + 1,06 kg cangkang sawit + 0,65 kg
cangkang kemiri, campuran 0,85 kg cangkang sawit + 5,07 kg tongkol jagung, dan LPG
sebesar 0,67 kg; (3) Biaya bahan bakar berbeda-beda dan yang paling murah (efisien)
adalah campuran cangkang sawit dan tongkol jagung dengan biaya Rp 2.800,- per kg
krosok.
Kata Kunci: biaya, bahan bakar, pengomprongan, tembakau virginia

ABSTRACT
The purposes of this study are to: (1) identify the type of fuel used by farmers in
Virginia tobacco drying in the planting season of 2015, (2) analyze the volume of fuel
per unit kg of dried leaves, and (3) analyze the cost per unit kg of dried leaves of each
type of fuel used by farmers. The research was conducted by survey and monitoring of
160 tobacco farmers in East Lombok and Central Lombok. The results of the study are
as follows: (1) Type of fuel used by farmers in Virginia tobacco drying in planting
season of 2015 were: palm shells, shell pecan shell, wood, corn cobs and LPG; (2) The
volumes of fuel per kg of dried leave are as follows: 2.54 kg of palm shell, a mixture of
1.21 kg + 1.51 kg of palm kernel shell, a mixture of 0.0053 m3 + 1.45 kg of palm shells,
mixture of 0.0048 m3 wood + 1.06 kg palm shell + 0.65 kg palm shell kernel, mixture of
0.85 kg + 5.07 kg of corn cobs, and LPG of 0.67 kg; (3) Fuel costs vary and the most
inexpensive (efficient) is a mixture of palm shells and corn cobs at a cost of Rp 2.800, per kg dried leave.
Keywords: Cost, fuel, drying, Virginia tobacco.
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LATAR BELAKANG
Di Pulau Lombok tembaku virginia merupakan salah satu komoditi unggulan
perkebunan karena peranannya dalam perekonomian daerah melalui pembentukan
PDRB, penyedia lapangan kerja dan pendapatan masyarakat (Hamidi, 2007)
Pulau Lombok khususnya Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah
merupakan sentra produksi tembakau virginia di NTB dan seluruh hasil produksinya
diolah menjadi krosok FC (Flue-Cured). Untuk mengolah daun tembakau virginia
menjadi krosok FC diperlukan pengomprongan/pengovenan dengan mengalirkan udara
panas melalui pipa (flue). Udara panas diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar
minyak tanah dan atau bahan bakar lainnya.
Akan tetapi, terjadinya krisis energi dunia belakangan ini yang ditunjukkan oleh
semakin tingginya beban subsidi pemerintah terhadap minyak tanah maka sejak tahun
2006 sesuai kebijaksanaan energi nasional pemerintah hanya memberikan subsidi
kepada rumahtangga. Upaya pengurangan bahan bakar minyak tanah bersubsidi untuk
pengomprongan tembakau virginia telah disepakati tahun 2008 sehingga untuk tahun
2009 penyediaan minyak tanah bersubsidi sudah tidak ada lagi. Pada musim tanam 2012
para petani tembakau masih menggunakan jenis bahan bakar ini sekitar 1,82%, namun
sejak musim tanam 2013 sudah tidak ditemukan lagi petani yang menggunakan minyak
tanah. Hal ini terjadi semata-mata karena harganya yang sangat mahal serta pasokannya
yang terbatas dan langka.
Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu caranya adalah mencari bahan bakar
alternatif sebagai pengganti minyak tanah yang harganya murah. Bahan bakar alternatif
yang digunakan sebagai subsitusi minyak tanah antara lain: kayu bakar, batubara,
cangkang kemiri, cangkang sawit, LPG dan lain-lain. Dalam menghadapi berbagai
alternatif penggunaan bahan bakar dalam proses pengomprongan, petani harus
memutuskan bahan bakar mana yang terbaik untuk pengovenan, yaitu suatu proses yang
secara teknis dan ekonomis paling menguntungkan.
Berkenaan dengan substitusi bahan bakar, maka telah dilakukan berbagai
penelitian diantaranya adalah: (1) rekayasa oven portabel horizontal pada pengolahan
tembakau Virginia (Darmono dkk, 2004 dalam Supriadi, 2012), (2) rekayasa instalasi
pemanfaatan udara panas buang pada pengomprongan tembakau Virginia (Darwono
dkk, 2003), (3) rekayasa kolektor surya dan kompor LPG pada pengomprongan daun
tembakau Virginia, dan (4) rekayasa tungku briket batubara pada pengomprongan daun
tembakau Virginia (Darmono dkk, 2000).
Penelitian tersebut ditujukan sebagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan
diantaranya: (1) kerusakan daun tembakau pasca panen, (2) pemanfaatan udara panas
yang terbuang setelah pengomprongan, dan (3) masalah krisis bahan bakar minyak
tanah yang digunakan dalam proses pengomprongan.
Berdasarkan uran tersebut, maka untuk mengetahui jenis bahan bakar, volume
yang digunakan serta biaya dari masing-masing bahan bakar; maka perlu dlakukan
kajian tentang tentang jenis dan biaya bahan bakar untuk pengomprongan Tembakau
Virginia.
Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:
1) Mengidentifikasi jenis bahan bakar yang digunakan petani dalam pengomprongan
tembakau virginia pada Musim Tanam 2015;
2) Menganalisis volume bahan bakar per satuan kg daun kering (krosok) yang
digunakan petani untuk pengomprongan tembakau pada Musim Tanam 2015;
3) Menganalisis besarnya biaya per satuan kg daun kering (krosok) masing-masing
jenis bahan bakar yang digunakan petani dalam pengomprongan tembakau pada
Musim Tanam 2015.
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BAHAN DAN METODA
Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian
Sasaran utama penelitian ini adalah petani binaan PT ELI (sekarang PT Bentoel
Prima). Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan di lokasi sentra pengembangan
tembakau virginia binaan PT ELI yang berada di Kabupaten Lombok Tengah dan
Kabupaten Lombok Timur. Penentuan kecamatan dan desa sebagai lokasi penelitian,
ditetapkan berdasarkan pertimbangan: (1) banyaknya populasi petani binaan PT ELI di
masing-masing kecamatan, (2) banyaknya petani yang memiliki oven pengomprongan,
dan (3) bertindak sebagai petani sekaligus pengomprong.
Atas dasar ketiga pertimbangan tersebut diambil 4 (empat) kecamatan di
Kabupaten Lombok Tengah sebagai lokasi penelitian, yaitu: Kecamatan Batukliang,
Kecamatan Kopang, Kecamatan Janapria, dan Kecamatan Praya Timur. Sementara itu,
untuk
Kabupaten Lombok Timur, ditetapkan 9 (sembilan) kecamatan, yaitu:
Kecamatan Terara, Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Sikur, Kecamatan
Sukamulia, Kecamatan Sakra, Kecamatan Sakra Barat, Kecamatan Sakra Timur,
Kecamatan Jerowaru, dan Kecamatan Keruak. Penelitian ini dilaksanakan pada musim
tanam Tembakau Virginia Tahun 2015.
Penentuan Sampel
Populasi diartikan sebagai keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup
yang ingin diteliti, yang dibedakan menjadi populasi sasaran dan populasi sampel
(Sugiarto, et al., 2003: 2). Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah semua
petani tembakau virginia yang berlokasi di dua Kabupaten Lombok Timur dan Lombok
Tengah. Dari dua kabupaten tersebut diambil sampel responden sebanyak 10 persen dari
populasi yaitu 160 orang. Dari jumlah tersebut, maka secara proporsional ditetapkan
sebanyak 55 orang sampel di Kabupaten Lombok Tengah dan 105 orang sampel di
Kabupaten Lombok Timur.
Selanjutnya penentuan sampel responden petani tembakau virginia pada masingmasing kecamatan dan desa menggunakan metode acak yang mempertimbangkan syarat
bahwa petani yang menjadi responden adalah memiliki minimal 1 unit oven serta
bertindak sebagai petani sekaligus pengomprong.
Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survei yaitu
dengan cara mewawancarai secara langsung para petani tembakau dengan mengacu
pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Data yang dikumpulkan adalah jenis dan biaya bahan bakar yang digunakan
pada pengomprongan Musim Tanam Tembakau Virginia Tahun 2015; meliputi: (1)
jenis bahan bakar yang digunakan, (2) volume bahan bakar yang digunakan dan
komposisinya, (3) harga masing-masing bahan bakar yang digunakan, dan (4) volume
krosok yang dihasilkan.
Analisis Data
Metode yang digunakan dalam analisis data adalah statistik deskriptif, yaitu
suatu metode yang didesain untuk menggambarkan fenomena atau karakteristik data
(Yogiyanto, 2004). Karakteristk data yang dideskripsikan dari hasil studi ini adalah
distribusi petani terhadap jenis bahan bakar yang digunakan dalam pengomprongan
tembakau dan ukuran-ukuran tendensi pusat masing-masing bahan bakar. Sementara itu,
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untuk mengetahui perbandingan biaya tiap jenis bahan bakar dianalisis dengan analisis
sederhana menggunakan pendekatan biaya bahan bakar per satuan krosok, yaitu nilai
tiap jenis bahan bakar setiap pengomprongan dibagi dengan jumlah krosok tiap
pengomprongan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jenis Bahan Bakar Pengomprongan Tembakau Virginia
Jenis bahan bakar yang digunakan oleh petani binaan PT ELI untuk
pengomprongan daun tembakau pata Musim Tanam 2015 adalah: cangkang sawit,
cangkang kemiri, kayu, tongkol jagung, dan LPG. Bahan-bahan bakar ini umumnya
digunakan secara campuran, kecuali LPG (Tabel 1).
Tabel 1. Kombinasi Bahan Bakar Petani PT.ELI dalam Pengomprongan Tembakau
Virginia di Pulau Lombok, Tahun 2015.
No
1
2
3
4
5
6

Jenis Bahan Bakar
Cangkang Sawit
Cangkang Sawit + Cangkang Kemiri
Kayu + Cangkang Sawit + Cangkang Kemiri
Kayu + Cangkang Sawit
Cangkang Sawit + Tongkol jagung
LPG
Total

Petani Pengguna
Jumlah
%
10
6,25
109
68,13
25
15,63
13
8,13
2
1,25
1
0,63
160
100,00

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa para petani tidak lagi menggunakan
minyak tanah sebagai bahan bakar untuk pengomprongan tembakau, antara lain karena
harganya mahal dan sulit diperoleh. Demikian halnya dengan jenis bahan bakar
batubara curah dan briket yang semula pada musim tanam 2012 masih digunakan dalam
bentuk campuran dengan kayu namun sejak musim tanam 2013 sudah tidak ditemukan
lagi petani yang menggunakannya (Sukardi dan Hirwan 2012). Ketiadaan petani
menggunakan batubara dalam pengomprongan tembakau disebabkan karena asap
batubara mengeluarkan jelaga, tidak praktis, dan seringnya waktu pengumpanan yang
mengganggu istirahat. Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa salah satu jenis bahan bakar
yang relatif baru digunakan oleh petani adalah “tongkol jagung”. Keberadaan bahan
bakar ini menjadi salah satu alternatif bahan bakar yang cukup prospektif di masa yang
akan datang, mengingat ketersediaannya relatif banyak, terutama di Pulau Sumbawa.
Di sisi lain, berdasarkan hasil monitoring, penggunaan bahan bakar kayu untuk
pengomprongan tembakau virginia oleh petani PT. ELI musim tanam 2015 mengalami
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Indikasi ini antara lain tercermin dari tidak
adanya petani yang menggunakan kayu murni sebagai bahan bakar, padahal dua tahun
sebelumnya (2013 dan 2014) masih ada petani yang menggunakan kayu secara murni
(Sukardi dan Hirwan, 2013 dan 2014).
Pada tahun 2015, kayu digunakan hanya sebagai campuran bahan bakar lainnya.
Jumlah petani yang menggunakan campuran kayu dengan bahan lain sebanyak 23,76%
petani atau mengalami penurunan dari 31,88% pada tahun 2014. Jumlah petani yang
menggunakan campuran kayu sebagai bahan bakar pada tahun 2015 sebagai berikut: (1)
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campuran kayu + cangkang sawit sebanyak 8,13%; dan (2) campuran kayu + cangkang
sawit + cangkang kemiri sebanyak 15,63%.
Hasil monitoring sebagaimana disajikan pada Tabel 1 di atas menunjukkan
bahwa cangkang sawit merupakan jenis bahan bakar yang digunakan oleh hampir
semua (99,37%) petani PT ELI Tahun 2015, baik penggunaan secara murni maupun
dicampur dengan bahan bakar lainnya, seperti cangkang kemiri, kayu, dan tongkol
jagung. Penggunaan jenis bahan bakar ini cenderung mengalami peningkatan
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jenis bahan bakar lainnya yang juga masih
relatif banyak digunakan adalah cangkang kemiri; meskipun demikian tidak ada yang
menggunkannya secara murni (murni cangkang kemiri), melainkan dicampur dengan
cangkang sawit dan kayu.
Peningkatan penggunaan kedua jenis bahan bakar cangkang sawit dan cangkang
kemiri ini seiring dengan program PT. ELI untuk menyediakan kedua jenis bahan bakar
tersebut sebagai wujud komitmen PT ELI untuk mengurangi dan menghilangkan secara
bertahap penggunaan kayu sebagai bahan bakar pengomprongan tembakau virginia.
Selain memfasilitasi pengadaan bahan bakar cangkang sawit dan cangkang kemiri, PT
ELI juga memfasilitasi modifikasi/pengubahan tungku oven agar sesuai dengan bahan
bakar cangkang sawit dan cangkang kemiri. Menurut petani, penggunaan cangkang
sawit dan cangkang kemiri cukup praktis dan relatif murah sehingga para petani
cenderung menggunakannya sebagai bahan bakar.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahan bakar cangkang
sawit dan cangkang kemiri menjadi pilihan utama petani PT.ELI dalam pengomprongan
tembakau pada musim tanam 2015. Para petani mulai menyadari tentang pelarangan
penggunaan kayu sebagai bahan bakar dan menyenangi model tungku baru yang dapat
lebih memudahkan pengguaan bahan bakar selama proses pengomprongan. Indikasi ini
tercermin dari menurunnya penggunaan kayu, bahkan kayu-murni sudah tidak ada lagi.
Bagi para petani yang masih menggunakan kayu cenderung untuk mencampurnya
dengan cangkang sawit dan cangkang kemiri. Alasan sebagian petani yang masih
menggunakan kayu adalah karena harga kayu relatif murah dan mudah diperoleh, serta
karakter kayu untuk menaikkan suhu lebih cepat.
Jenis bahan bakar lain yang juga digunakan meskipun relatif kecil adalah LPG
dan tongkol jagung. Pada musim tanam 2015, terdapat 1 orang (0,63%) petani
menggunakan LPG sebagai bahan bakar untuk proses pengomprongan. Nampaknya
penggunaan bahan bakar LPG ini tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Alasannya adalah karena biaya bahan bakar per kilogram krosok yang dikeringkan
cukup tinggi (tidak efisien), meskipun diakui oleh sebagian petani bahwa penggunaan
LPG lebih praktis dan pengaturan suhu lebih mudah.
Berbeda dengan LPG, meskipun saat ini (2015) penggunaan tongkol jagung
sebagai bahan bakar masih relatif kecil, namun bahan bakar ini cukup diminati oleh
para petani sebagai. Alasannya, selain harganya murah dan mudah didapat,
penggunaannya relatif praktis (sama dengan cangkang sawit dan cangkang kemiri).
Dengan pertimbangan tersebut, maka kedepan tongkol jagung dapat dipertimbangkan
sebagai salah satu alternatif bahan bakar pengomprongan tembakau virginia yang cukup
potensial dan prospektif.
Sumber dan Cara Perolehan Bahan Bakar
Cangkang Kemiri
Kemiri (Aleurites moluccana) adalah tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan
sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Kemiri banyak tumbuh di daerah Nusa
Tenggara Timur, Sulawesi dan Sumatera. Kemiri mempunyai dua lapis kulit yaitu kulit
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buah dan cangkang, di mana setiap kilogramnya terdapat 30% buah dan 70% cangkang.
Berdasarkan hasil penelitian Hapis (2007), bahwa nilai kalor yang dihasilkan dari
cangkang kemiri adalah 5.200 kcal/kg, lebih besar dibanding kalor cangkang kakao
yang memiliki nilai kalor sekirat 4.000 kcal/kg.
Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa sumber cangkang kemiri yang
digunakan oleh petani PT.ELI untuk mengomprong tembakaunya adalah dari PT. ELI
yang bekerjasama dengan perusahaan supplier cangkang kemiri. Keterbatasan jumlah
cangkang kemiri dari PT ELI menyebabkan petani menambah dengan cara membeli
langsung dari penjual cangkang kemiri sesuai kebutuhannya.
Cangkang Sawit
Cangkang sawit merupakan produk sampingan dari crude Palm Oil yang banyak
dipakai oleh industri sebagai bahan bakar pengganti batubara. Selain itu cangkang sawit
ini memiliki kelebihan dibandingkan bahan bakar industri lainnya, yakni ramah
lingkungan. Mia et.al (2004) mengatakan bahwa kalori cangkang sawit mencapai 5.000
kcal/kg.
Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa sumber cangkang sawit yang
digunakan oleh seluruh petani PT ELI untuk mengomprong tembakaunya adalah dari
PT ELI sendiri yang bekerjasama dengan perusahaan supplier cangkang sawit yang
diambil dari limbah perkebunan sawit di Sumatera dan Kalimantan. Petani menerima
cangkang sawit dari supplier dengan harga tertentu yang diterima di rumah petani.
Diantara petani, ada juga yang membeli cangkang sawit dari pengepul atau sumber
lainnya, namun hanya sebatas untuk menutupi kekurangan karena cangkang sawit dari
PT ELI masih belum mencukupi. Kekurangan ini disebabkan karena volume
omprongan melampaui target yang telah ditentukan.
Kayu
Kayu sebagai bahan bakar dalam pengomprongan tembakau virginia di negaranegara produsen tembakau virginia dunia seperti RRC, Polandia, Zimbabwe, India,
Thailand masih menjadi alternatif. Adanya kebijakan energi nasional tentang
penghapusan subsidi bahan bakar minyak tanah untuk pengomprongan tembakau
virginia, ternyata telah berdampak terhadap penggunaan kayu sebagai alternatif bahan
bakar.
Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa sebesar 23,76% petani tembakau PT
ELI menggunakan kayu sebagai bahan bakar dalam pengomprongan tembakaunya;
dalam bentuk campuran dengan cangkang sawit dan cangkang kemiri (Tabel 1).
Keputusan petani untuk memilih kayu adalah karena tungkunya yang belum dikonversi
ke tungku sawit serta pertimbangan rasionalitas, yaitu harga kayu yang lebih murah.
Disamping itu, kayu lebih mudah didapatkan serta secara teknis intensitas pengumpanan
rendah sehingga petani (stocker) dapat istirahat lebih banyak, terutama di malam hari.
Hasil monitoring menunjukkan bahwa pada Tahun 2015, kayu yang digunakan
petani PT ELI untuk mengomprong tembakaunya berasal dari dua sumber, yaitu dari
kebun petani sendiri dan membeli dari pedagang pengumpul. Hasil survei menunjukkan
bahwa sebagian besar petani membeli kayu dari pedagang pengumpul dalam satuan
truk. Dari 38 orang petani yang menggunakan kayu Tahun 2015, sebagian besar
(92,31%) diperoleh dari pedagang pengumpul, dan hanya 7,69% yang mengambil dari
kebun sendiri.
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Tongkol Jagung
Penggunaan tongkol jagung sebagai bahan bakar dalam pengomprongan
tembakau oleh petani PT ELI baru dilakukan dalam dua tahun terakhir. Pada Tahun
2015, sekitar 1,25% petani PT ELI menggunakan campuran tongkol jagung dengan
cangkang sawit sebagai bahan bakar untuk pengomprongan tembakaunya. Para petani
yang menggunakan tongkol jagung ini adalah petani di Desa Batunampar, Kecamatan
Jerowaru.
Kebutuhan untuk setiap kali pengomprongan jika menggunakan tongkol jagung
murni adalah sebesar 80 karung atau sekitar 2.160 kg. Setiap karung rata-rata berisi 27
kg dan setiap 1 kg terdiri atas 25 tongkol. Jadi dapat diketahui bahwa setiap kali
pengomprongan akan membutuhkan sekitar 54.000 tongkol jagung. Berdasarkan
perhitungan ini, dapat diestimasi kebutuhan tongkol jagung setiap musim.
Untuk sementara sampai dengan saat ini (Tahun 2015), karena petani yang
menggunakan tongkol jagung masih relatif sedikit, maka sumber dari tongkol jagung
yang digunakan petani selama ini adalah berasal dari wilayah sekitar (Lombok Timur).
Para petani membeli tongkol dari para pedagang pengumpul atau mengambil sendiri di
wilayah sekitar.
Analisis Biaya Penggunaan Bahan Bakar
Dalam kegiatan bisnis, pemilihan jenis input menjadi faktor utama dalam
pengambilan keputusan. Dalam usahatani tembakau virginia, pemilihan jenis bahan
bakar yang akan digunakan sebagai salah satu input dalam pengomprongan menjadi
salah satu faktor penentu di samping faktor teknis dan non teknis lainnya. Tentunya,
biaya bahan bakar per satuan output paling murah adalah menjadi pilihan utama.
Besarnya biaya per kg kering dari masing-masing jenis bahan bakar yang digunakan
petani PT. ELI secara ringkas disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 1.
Tabel 2. Konsumsi Bahan Bakar dan Biaya Pengomprongan per kg Krosok (Daun
Kering) Tembakau Petani Binaan PT. ELI di Pulau Lombok, Tahun 2015.
No

1
2

3

4

5

6

Bahan Bakar

Satuan

Cangkang Sawit
Kg
C. Sawit+ C. Kemiri
Kg
 Cangkang Sawit
kg
 Cangkang Kemiri
Kayu + C. Sawit
m3
 Kayu
Kg
 Cangkang Sawit
Kayu + C. Sawit + C.
Kemiri
m3
Kg
 Kayu
kg
 Cangkang Sawit
 Cangkang Kemiri
C. Sawit+ T. Jagung
Kg
 Cangkang Sawit
kg
 Tongkol Jagung
LPG
Kg

Konsumsi
Harga
Biaya per Kg
Bahan Bakar
Bahan
kering
per kg daun
Bakar
(Rp/kg
kering (Krosok) (Rp/satuan)
kering)
2,54

1.600

0,0052
1,45

299.479
1.600

0,0048
1,06
0,65

290.308
1.600
1.400

4.056
4.045
1.931
2.114
3.881
1.559
2.322
3.989
1.383
1.690
916

1,21
1,51

1.600
1.396

1.600
285
6.667

2.800
1.355
1.445
4.467

0,85
5,07
0,67
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Tabel 2 menunjukkan besarnya konsumsi masing-masing jenis bahan bakar per
kg kering tembakau pada musim tanam 2015. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
campuran cangkang sawit dengan tongkol jagung memiliki biaya yang termurah, yaitu
Rp 2.800,- per kg tembakau kering (krosok), dengan konsumsi sebesar 0,85 kg
cangkang sawit dan 5,07 kg tongkol jagung. Sementara itu, biaya bahan bakar tertinggi
adalah LPG dimana setiap kg tembakau kering (krosok) membutuhkan biaya Rp 4.467,dengan konsumsi 0,67 kg.

Biaya BB (Rp/kg krosok)

Gambar 1. Biaya Bahan Bakar untuk Pengomprongan Tembakau
Virginia, Tahun 2015
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Jika dibandingkan dengan tahun lalu, biaya bahan bakar untuk cangkang sawit
mengalami kenaikan seiring dengan naiknya konsumsi bahan bakar per kg kering. Hasil
Penelitian Sukardi dan Hirwan (2014) menunjukkan bahwa konsumsi cangkang sawit:
2,42 kg per kg tembakau kering, dan biaya Rp 3.961,- per kg tembakau kering).
Sebaliknya untuk campuran cangkang sawit dengan cangkang kemiri, terjadi penurunan
dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2014, campuran cangkang sawit dengan cangkang
kemiri membutuhkan biaya Rp 4.221,- per kg tembakau kering, Tahun 2015 mengalami
penurunan menjadi Rp 4.045,-.
Berdasarkan dinamika perkembangan bahan bakar di lapangan, nampaknya
tongkol jagung berpotensi menjadi salah satu alternatif bahan bakar untuk
pengomprongan tembakau di masa yang akan datang, baik dilihat dari efisiensi biaya
maupun ketersediannya di lapangan. Pada tahun ini (2015) harga tongkol jagung Rp
285,- per kg dan ketersediaannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup banyak
(khususnya di Pulau Sumbawa). Selain harganya relatif murah dan mudah didapat,
secara teknis penggunaannya cukup praktis (sama dengan cangkang sawit dan cangkang
kemiri) sehingga membuat petani tertarik menggunakan jenis bahan bakar ini.
Diantara semua bahan bakar yang digunakan Tahun 2015, peningkatan harga
secara signifikan terjadi pada bahan bakar kayu. Harga kayu pada Tahun 2014 (Sukardi
dan Hirwan, 2014) adalah sebesar Rp 296.907,- per m3 atau setara dengan Rp 458,- per
kg kayu. Harga ini meningkat menjadi Rp 462,- per kg pada Tahun 2015.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1) Jenis bahan bakar yang digunakan petani PT. ELI untuk pengomprongan Tembakau
Virginia Musim Tanam 2015 adalah: cangkang sawit, cangkang cangkang kemiri,
kayu, tongkol jagung dan LPG.
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2) Volume bahan bakar per satuan kg daun kering (krosok) tembakau virginia adalah
sebagai berikut: (1) cangkang sawit 2,54 kg, (2) campuran 1,21 kg cangkang sawit +
1,51 kg cangkang kemiri, (3) campuran 0,0053 m3 kayu + 1,45 kg cangkang sawit,
(4) campuran 0,0048 m3 kayu + 1,06 kg cangkang sawit + 0,65 kg cangkang kemiri,
(5) campuran 0,85 kg cangkang sawit + 5,07 kg tongkol jagung, dan (6) LPG
sebesar 0,67 kg.
3) Biaya bahan bakar per satuan kg daun kering (krosok) tembakau virginia berturutturut dari yang paling kecil (efisien) adalah sebagai berikut: (1) campuran cangkang
sawit + tongkol jagung sebesar Rp 2.800,-; (2) campuran kayu + c. sawit sebesar
Rp 3.881,-; (3) campuran kayu + c. sawit + c. kemiri sebesar Rp 3.989,-; (4)
campuran
c. Sawit + c. kemiri sebesar Rp 4.045,-; (5) cangkang sawit sebesar
Rp 4.056,-; dan (6) LPG sebesar Rp 4.467,-.
Saran
Berdasarkan hasil analisis dan potensi ketersediaan bahan bakar, maka
disarankan hal-hal berikut:
1) Para petani disarankan menggunakan tongkol jagung sebagai bahan bakar untuk
pengomprongan tembakau virginia
2) Perlu dilakukan studi/kajian lebih lanjut tentang potensi tongkol jagung di Provinsi
Nusa Tenggara Barat sebagai bahan bakar alternatif untuk pengomprongan
tembakau virginia.
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ANALISIS FAKTOR PENENTU KETAHANAN PANGAN RUMAHTANGGA
NELAYAN DI DESA SENGKOL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
(ANALYSIS OF DETERMINANTS FISHERMAN HOUSEHOLD FOOD SECURITY
IN THE VILLAGE SENGKOL OF CENTRAL LOMBOK)
(Dr. Ir. Suparmin, MP. ; Dr. Nurliah, SPi, MSi ; Ir. Syarif Husni, MSi )*)
*)Fakultas Pertanian Unram
ABSTRAK
Secara rinci penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan pola distribusi dan
alokasi waktu kerja, pola produksi dan pola konsumsi rumahtangga nelayan; 2)
menguji pengaruh faktor determinan terhadap ketahanan pangan rumahtangga nelayan.
Penelitian ini menngunakan metode deskriptif dan didesain dalam bentuk survey. Daerah
penelitian adalah Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Dari 11 desa pesisir yang ada
dipilih 1 desa yang berada di Kecamatan Pujut yaitu desa Sengkol. Penetapan desa tersebut
secara sengaja berdasarkan daerah pesisir yang potensial untuk pengembangan rumput laut.
Selanjutnya dilakukan pendataan terhadap rumahtangga nelayan. Rumahtangga nelayan yang
menjadi sampel penelitian dipilih secara random sampling sebanyak 30 rumahtangga nelayan.
Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan untuk dianalisis lebih lanjut: 1) Untuk
mengetahui pola distribusi dan alokasi waktu kerja, pola produksi (pendapatan) dan pola
konsumsi (pengeluaran) rumahtangga dianalisis secara deskriptif. 2) Untuk mengestimasi
pengaruh variabel-variabel bebas terhadap ketahanan pangan rumahtangga nelayan dianalisis
dengan regresi logit

Terbatas pada data dasar yang telah digunakan dalam pembahasan hasil penelitian ini,
maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pola distribusi waktu kerja Rumahtangga nelayan dimanfaatkan untuk kegiatankegiatan antara lain untuk mencari ikan di laut, bekerja sebagai pedagang, bekerja
sebagai buruh atau jasa. Rata-rata waktu kerja yang dicurahkan selama satu tahun
sebesar 1.348 jam atau 192,57 hari 3,69 jam per-hari
2. Pola distribusi pendapatan rumahtangga nelayan bersumber dari kegiatan sebagai
nelayan yaitu mencari ikan dilaut, dan kegiatan dari luar nelayan seperti berdagang ,
buruh atau jasa. Rata-rata pendapatan rumahtangga nelayan selama satu tahun
sebesar Rp 24.212.533,33
3. Pola distribusi pengeluaran rumahtangga nelayan terbagi dalam pengeluaran untuk
pangan dan non pangan. Rata-rata pengeluaran rumahtangga nelayan selama satu
tahun sebesar Rp 19.663.700,00
4. Faktor penentu ketahanan pangan rumahtangga nelayan adalah pendapatan
rumahtangga nelayan
Kata Kunci: Ketahanan pangan, faktor penentu.
ABSTRACT
In detail, this study aims to: 1) describe patterns of distribution and allocation of working time,
patterns of production and consumption patterns of households of fishermen; 2) to test the effect
of the determining factors of the household food security of fishermen. This research uses
descriptive method and is designed in the form of survey. The study area is from 11 coastal
villages there been one village in Sub Pujut ie Sengkol village. Determination of the village is
deliberately based on coastal areas of potential for the development of seaweed. Households
fishermen into the sample were selected by random sampling of 30 households of fishermen.
The data have been collected and then classified for further analysis: 1) To determine the
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pattern of distribution and allocation of working time, patterns of production (income) and the
pattern of consumption (expenditure) of households were analyzed descriptively. 2) To estimate
the influence of the independent variables on household food security of fishermen analyzed by
logit regression. The study concluded the following: 1) The distribution pattern of working time
used for activities Household fishermen catch fish in the sea, as a trader, as labor or services.
The average working time devoted during the year totaling 1,348 hours or days 192.57 3.69
hours per day. 2) The pattern of the distribution of household income derived from the activities
of fishermen looking for fish in the sea, and trade, labor or services. The average household
income of fishermen during the year amounted to Rp24.212.533,33. 3) The distribution pattern
of household expenditure fishermen divided into expenditure on food and non-food. Average
household expenditures during the year amounted fishermen Rp19.663.700,00. 4) Determinants
of household food security is a household income of fishermen fisherman
Keywords: food security, determinant factors

LATAR BELAKANG
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM atau mencabut subsidi harga
BBM pada tahun 2012 yang lalu terulang kembali pada tahun 2014. Kebijakan ini telah
memicu terjadinya kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat terutama
harga bahan pangan. Dampak kebijakan ini semakin memperburuk kondisi ketahanan
pangan nasional dan regional, terlebih ketahanan pangan pada daerah-daerah (desa)
pesisir yang tergolong desa rawan pangan dan tergolong keluarga miskin. Dampak
selanjutnya masyarakat miskin semakin tidak berdaya.
Pemberdayaan masyarakat miskin termasuk masyarakat pesisir merupakan suatu
gerakan nasional yang dicanangkan pemerintah melalui berbagai program
pemberdayaan. Guna mempercepat pembangunan di wilayah pesisir perlu adanya
program yang dapat mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran serta
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk memberdayakan
masyarakat nelayan adalah mengembangkan potensi sumberdaya yang tersedia di
wilayah sekitar nelayan. Potensi terbesar yang tersedia adalah pengembangan budidaya
rumput laut. Dengan terciptanya kesempatan berusaha dan bekerja di luar usaha
penangkapan ikan, maka diharapkan masyarakat nelayan di daerah ini akan meningkat
produktifitas, pendapatan, kesejahteraan, dan ketahanan pangannya.
Sebagai rumah tangga nelayan tentunya keputusan untuk mengambil peluang dan
kesempatan untuk meningkatkan produktifitas dan pendapatan keluarga sangat
tergantung dari perilaku rumah tangga sendiri dan tata nilai yang sudah berkembang di
tengah masyarakatnya. Menurut King dalam Halide (1981) dalam Teori ekonomi
rumahtangga (household economics theory) menganggap bahwa kegiatan yang
dilakukan oleh setiap anggota rumahtangga merupakan keputusan rumahtangga dan
setiap anggota rumahtangga dalam mengalokasikan waktunya dihadapkan pada tiga
pilihan, yaitu waktu untuk bekerja di pasar, waktu untuk kegiatan rumahtangga dan
waktu untuk kegiatan fisiologis.
Hal yang relevan untuk dikaji lebih lanjut adalah apakah tenaga kerja yang
tersedia dalam rumah tangga nelayan akan memanfaatkan waktunya secara optimal atau
tidak, dan bagaimana pengaruh penghasilan terhadap aktivitas ekonomi rumahtangga?
Untuk menjawab permasalahan tersebut akan didekati dengan teori keseimbangan
subyektif, yaitu melihat perubahan perilaku dan pendapatan serta ketahanan pangan
rumahtangga setelah adanya usaha budidaya rumput laut.
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Secara rinci penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan pola distribusi
dan alokasi waktu kerja, pola produksi dan pola konsumsi rumahtangga nelayan; 2)
menguji pengaruh faktor determinan terhadap ketahanan pangan rumahtangga nelayan.
BAHAN DAN METODA
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian dengan metode
deskriptif yang didesain dalam bentuk penelitian survai. Pengumpulan data dilakukan
dengan teknik triangulasi, yaitu dengan mengawinkan tiga teknik penelitian secara
bersama-sama, yakni: (1) teknik wawancara (interviews) dengan responden; (2)
pengamatan lapang (field observation); dan (3) studi pustaka (desk study).
Daerah penelitian adalah Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Dari 11
desa pesisir yang ada dipilih 1 desa yang berada di Kecamatan Pujut yaitu desa Sengkol.
Penetapan desa tersebut secara sengaja berdasarkan daerah pesisir yang potensial untuk
pengembangan rumput laut. Selanjutnya dilakukan pendataan terhadap rumahtangga
nelayan. Rumahtangga nelayan yang menjadi sampel penelitian dipilih secara random
sampling sebanyak 30 rumahtangga nelayan.
Variabel utama dalam penelitian ini adalah menyangkut 3 aspek, yaitu: (1) pola
distribusi dan alokasi waktu kerja anggota rumahtangga; (2) pola produksi atau
pendapatan rumahtangga; (3) pola konsumsi atau pengeluaran rumahtangga, dan 4)
variabel-variabel bebas yang menentukan ketahanan pangan rumahtangga
Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan untuk dianalisis lebih
lanjut:
(1) Untuk mengetahui pola distribusi dan alokasi waktu kerja, pola produksi
(pendapatan) dan pola konsumsi (pengeluaran) rumahtangga dianalisis secara
deskriptif.
(2) Untuk mengestimasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap ketahanan pangan
rumahtangga nelayan dianalisis dengan regresi logit Analisis data kuantitatif dilakukan
secara deskriptif melalui tabulasi silang. Karena variabel tergantung berupa data
dikotomi yaitu tahan pangan dan rawan pangan serta merupakan distribusi binomial
bukan distribusi normal, maka untuk menganalisis pengaruh dari beberapa variabel
pengaruh digunakan model regresi logistik (Nachrowi, N.D. et.al. 1999). Adapun model
regresi logistik sebagai berikut:
F
Y = Log
= 0 + 1 X1 + 2X2 + 3X3 + 
1- F
Keterangan :
F = Fungsi kumulatif (status rumahtangga tahan pangan atau rawan pangan)
X1
= Pendapatan perkapita per-bulan
X2
= Jumlah tanggungan keluarga
X3
= Pendidikan kepala rumahtangga

= galat
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Jumlah Anggota Rumahtangga
Menurut Suhardjo (1989), besar kecil rumah tangga tergantung dari jumlah
tanggungan rumah tangga itu sendiri yang merupakan beban bagi rumah tangga
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tersebut. Semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin besar jumlah pangan
yang harus tersedia dalam rumah tangga tersebut dan semakin besar juga pengeluaran
rumah tangga agar pangan dapat tersedia dan dikonsumsi sesuai dengan tingkat
kecukupan yang dianjurkan. Selanjutnya Khomsan (1996) menyatakan bahwa besar
keluarga sangat penting dilihat dari terbatasnya bahan pangan. Besar keluarga akan
mempengaruhi distribusi konsumsi pangan dalam keluarga terutama pada keluarga yang
miskin, pemenuhan kebutuhan makan akan lebih mudah jika yang harus diberi makan
jumlahnya sedikit. Pangan yang tersedia untuk suatu keluarga besar mungkin hanya
cukup untuk keluarga yang besarnya setengah dari keluarga tersebut. Keadaan yang
demikian jelas tidak cukup untuk mencegah timbulnya gangguan ketahanan pangan dan
gizi pada keluarga besar.
Tabel 1. Sebaran Rumahtangga menurut Kategori Jumlah Anggota Rumahtangga
Kategori Jumlah Anggota Rumatangga
Jumlah Rumahtangga
(orang)
N
%
Kecil 1 – 2
8
26,67
Sedang 3 – 4
14
42,66
Besar
≥5
8
26,67
Jumlah
30
100,00
Sumber : Data Primer diolah, 2016.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota rumahtangga/ keluarga di
daerah penelitian berkisar antara 1 – 7 orang dengan rata-rata jumlah anggota keluarga
sebesar 4 orang. Jika jumlah anggota rumahtangga dikelompokkan, yaitu rumahtangga
kecil (1-2 orang); rumahtangga sedang (3 - 4 orang) dan rumahtangga besar ( ≥ 5
orang ), maka diperoleh persentase rumahtangga kecil di daerah penelitian sebesar
26,67 %, rumahtangga sedang sebesar 42,66 % dan rumahtangga besar sebesar 26,67 %.
Berdasarkan kategori tersebut maka sebagian besar jumlah anggota rumahtangga
nelayan di daerah penelitian termasuk rumah tangga sedang dan besar. Sebaran
rumahtangga menurut kategori jumlah anggota rumahtangga di daerah penelitian
disajikan pada Tabel 1.
Umur dan Tingkat Pendidikan Kepala
Umur Kepala Rumahtangga berkaitan erat dengan produktivitas sebagai tenaga
kerja, sebab umur berpengaruh terhadap kemampuan fisik seseorang dalam mengelola
usahanya. Setelah melewati umur tertentu maka kemampuan bekerja relatif menurun.
Umur produktif atau tenaga kerja adalah orang yang berusia 15 – 64 tahun
(Simanjuntak, 1985).
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa umur kepala rumahtangga (KRT) di
daerah penelitian berkisar 20 – 80 tahun dengan umur rata-rata 50 tahun. Kalau
diasumsikan bahwa untuk bekerja produktif sampai umur 36 tahun, maka KRT di
daerah penelitian masih mempunyai potensi rata-rata 14 tahun. Berdasarkan usia
produktif, hampir semua Kepala Rumahtangga (90,00 %) di daerah penelitian termasuk
dalam usia produktif.
Sebaran umur KRT yang dikelompokkan berdasarkan kelompok umur di daerah
penelitian disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Sebaran Rumahtangga Menurut Kelompok Umur Kepala
(KRT)
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KRT

Kelompok Umur (th)
20 – 64
 64
Jumlah
Sumber : Data Primer diolah, 2016

N
27
3
30

%
90,00
10,00
100,00

Tingkat pendidikan merupakan gambaran secara umum untuk melihat kualitas
sumberdaya manusia yang ada di suatu wilayah. Hal ini karena pendidikan berpengaruh
positif terhadap pengetahuan dan keterampilan seseorang serta kemampuan adaptasi
terhadap teknologi baru. Keragaan pendidikan kepala rumahtangga di daerah penelitian,
yaitu Tidak Sekolah, SD, SMP, SMU, dan D3 disajikan pada Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3. Sebaran Rumahtangga menurut Tingkat Pendidikan Kepala Rumahtangga
(KRT) dan Ibu Rumahtangga (IRT)
Kepala Rumah Tangga
Tingkat Pendidikan
N
%
Tidak Sekolah
15
50,00
SD
8
26,67
SMP
5
16,67
SMU
1
3,33
D3
1
3,33
Jumlah
30
100,00
Sumber : Data Primer diolah, 2016.
Keragaan pendidikan kepala rumahtangga di daerah penelitian menunjukkan
sebagian besar (76,67 persen) berpendidikan SD dan tidak sekolah. Keragaan
pendidikan ini memberikan indikasi bahwa kualitas sumberdaya manusia (SDM)
rumahtangga nelayan di daerah penelitian relatif masih rendah. Rendahnya tingkat
pendidikan juga merupakan pembatas bagi rumahtangga untuk bekerja di sektor lainnya.
Distribusi Alokasi Waktu Kerja, Pendapatan, dan Pengeluaran Rumah Tangga Nelaya
Alokasi Waktu Kerja Rumahtangga Nelayan

Alokasi waktu kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah jam
kerja yang dicurahkan oleh anggota rumahtangga nelayan untuk tujuan produktif atau
untuk memperoleh penghasilan, baik sebelum melakukan kegiatan budidaya rumput
laut maupun sesudah melaksanakan kegiatan budidaya rumput laut. Oleh karena itu
secara teoritis penambahan kegiatan dalam rumahtangga nelayan akan menambah
curahan waktu kerja bagi rumahtangga nelayan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum ada tambahan kegiatan
budidaya umput laut, rata-rata waktu kerja yang dicurahkan oleh rumahtangga nelayan
sebesar 1348 jam. Bila mengukur jumlah hari kerja yang telah dicurahkan oleh
rumahtangga nelayan, maka jumlah hari kerja yang dicurahkan yaitu sebanyak 192,57
hari (1348 dibagi 7) dengan asumsi rumahtangga nelayan menggunakan waktu 7 jam
sehari. Berarti selama ini (sebelum adanya kegiatan budidaya rumput laut) rumahtangga
nelayan menggunakan waktunya untuk bekerja mencari ikan dengan waktu rata-rata
sebanyak 192,57 hari. Bila dibandingkan dengan waktu yang tersedia atau waktu
normal yaitu sebesar 240 jam per hari, maka masih tersedia waktu yang cukup banyak.
Oleh karena itu masih ada waktu yang cukup banyak bagi nelayan untuk meningkatkan
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kegiatan di luar aktivitas sehari-hari sebagai nelayan dalam rangka untuk menambah
pendapatan rumahtangga mereka
Pendapatan Rumah Tangga Nelayan
Pendapatan nelayan ditentukan oleh curahan waktu kerja rumah tangga yang
bersangkutan, terutama rumah tangga yang tidak mempunyai modal dan ketrampilan
selain ketrampilan sebagai nelayan. Pendapatan yang berasal dari curahan waktu kerja
dalam penelitian ini disebut sebagai labor income. Selain itu pendapatan rumah tangga
ditentukan oleh penghasilan yang berasal dari luar curahan tenaga kerja disebut sebagai
non labor income, seperti transfer dari pihak lain, penyewaan aset termasuk bunga
modal.
Pada tabel 4 ditunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga nelayan sangat
tergantung dari hasil tangkapan umum yaitu dari menangkap ikan di perairan umum,
hasil tangkapan biasanya berupa cakalang, lemuru, gurita, cumi-cumi, tongkol, dan teri.
Sementara tangkapan dari jaring diperoleh hasil berupa kepiting atau rajungan dan ikan
teri. Hasil tangkapan yang lain adalah berupa bibit lobster. Hasil tangkapan ini menarik
dari sebagian besar nelayan, karena dengan memasang alat tangkap sederhana akan
diperoleh penghasilan yang cukup besar, namun saat ini harganya mulai turun
disebabkan adanya larangan untuk mengekspor benih udang. Istilah lain dari kegiatan
menangkap bibit lobster ini adalah menangkap mutiara putih karena bentuk bibit lobster
yang menyerupai mutiara.
Pendapatan rata-rata per-rumahtangga nelayan dalam setahun sebelum budidaya
rumput laut Rp 24.212.533,33,-. Sementara itu pendapatan rata-rata dari sektor nelayan
sendiri sebesar Rp 15.686.200,-. Tambahan pendapatan dari luar sector nelayan seperti
dari buruh dan jasa, berdagang, dan peternak, cukup membantu bagi pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-hari.
Tabel 4. Rata-Rata Penghasilan Nelayan di Desa Sengkol Tahun 2016
No.

Sumber Penghasilan

1.

Nelayan:
a. Tangkapan Ikan
b. Tangkapan Bibit Lobster
c. Rumput Laut

2.

Di Luar Nelayan:
a. Dagang
b. Buruh/Jasa
c. Ternak
Jumlah

Nilai (Rp)
15.686.200,00
6.107.200,00
7.935.000,00
1.644.000,00
8.526.333,33
2.373.333,33
3.646.333,33
2.506.666,67
24.212.533,33

Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan
Pengeluaran rutin rumah tangga nelayan ditentukan oleh pendapatan rumah
tangga dan perilaku konsumtif dari rumah tangga yang bersangkutan. Pengeluaran
rumah tangga nelayan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu pengeluaran
untuk pangan dan pengeluaran non pangan.
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Tabel 5. Rata-Rata Pengeluaran Nelayan di Desa Sengkol Tahun 2016
No.
1.

2.

Jenis Pengeluaran

Nilai (Rp)
11.021.750,00
5.715.750,00
5.256.000,00
8.641.950,00
1.800.000,00
739.333,33
1.019.300,00
703.666,67
456.800,00
979.500,00
2.943.350,00
19.613.700,00

Pangan:
a. Beras
b. Lauk Pauk
Bukan Pangan:
a. BBM
b. Listrik
c. Air
d. Sabun
e. Telpon
f. Pakaian
g. Rokok
Jumlah

Pengeluaran rumah tangga nelayan terbesar adalah untuk pangan dan
pengeluaran terbesar dari pangan ini adalah untuk beras dan lauk pauk. Ini
menunjukkan bahwa rumah tangga nelayan masih tergolong keluarga miskin, karena
menurut hukum Engel (Engels Law) semakin besar proporsi pengeluaran rumah tangga
untuk bahan makanan, maka semakin miskin rumah tangga yang bersangkutan. Ini
semakin menjelaskan bahwa rumah tangga nelayan yang memiliki mata pencaharian
sebagian besar di sektor perikanan mempunyai kondisi ekonomi yang lemah. Hal ini
banyak disebabkan oleh kesempatan kerjanya yang lebih terbatas yang terlihat dari
mata pencaharian yang terbatas dan waktu kerja anggota rumah tangga yang rendah dan
kemudian menyebabkan rendahnya pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.
Faktor Penentu Ketahanan Pangan Rumahtangga Nelayan
Untuk melihat factor penentu ketahanan pangan rumahtangga nelayan
dilakukan dengan pendekatan analisis regresi logit. Hasil analisis regresi logit
memberikan informasi secara bertahap, dimulai dari jumlah kasus yang dianalisis
dimana dalam penelitian ini ada 30 responden yang dijadikan sampel, sehingga jumlah
kasusnya berjumlah 30. Pada Tabel 6 menunjukkan jumlah kasus yang dianalisis
adalah 30 kasus tanpa ada yang hilang.
Tabel 6. Case Processing Summary
Unweighted Casesa

N

Percent

30

100.0

Missing Cases

0

.0

Total

30

100.0

Unselected Cases

0

.0

Total

30

100.0

Selected Cases Included in Analysis
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Tahap kedua melihat kesesuaian model yang digunakan dalam analisis. Tabel 7.
menunjukkan kesesuaian model dimana nilai signifikan sebesar 0,776 lebih besar dari
0,05. Berarti model yang digunakan dalam analisis ini sudah sesuai. Hal ini diperkuat
lagi dengan table Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test menunjukkan
jumlah kasus yang dianalisa berjumlah 30.
Tabel 7. Hosmer and Lemeshow Test
Step

Chi-square

1

Df

Sig.

1.805

8

.986

Tahap berikutnya adalah menguji pengaruh bersama-sama variable
independent terhadap variable dependent, dimana hal ini ditunjukkan oelh koefisien
determinasi (R square). Tabel 9 (Model Summary) menunjukkan bahwa pengaruh
secara bersama-sama variable pendapatan dan jumlah tanggungan dan tingkat
pendidikan terhadap ketahanan pangan rumahtangga nelayan. Dimana angka koefisien
determinasi (R square) sebesar 0,538 yang artinya bahwa 53,80 persen variasi dari
variable pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, dan tingkat pendidikan
mempengaruhi ketahanan rumahtangga nelayan.
Tahap selanjutnya bagaimana memprediksi keakuratan variable ketahanan
pangan. Tabel 10 (Classification) menunjukkan prediksi dari ketahanan pangan
rumahtangga nelayan yang benar secara keseluruhan sebesar 80 persen. Diprediksikan
rumahtangga yang tahan pangan sebanyak 87,50 persen dari 16 rumahtangga, dan
diprediksikan pula rumahtangga yang tidak tahan pangan sebanyak 71,4 persen dari 14
rumahtangga.
Tabel 8. Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test
KETAHANAN PANGAN =
TIDAK TAHAN PANGAN
Observed
Step 1

Expected

KETAHANAN PANGAN =
tAHAN PANGAN
Observed

Expected

Total

1

3

2.941

0

.059

3

2

2

2.751

1

.249

3

3

3

2.398

0

.602

3

4

1

1.387

2

1.613

3

5

1

.375

2

2.625

3

6

0

.127

3

2.873

3

7

0

.020

3

2.980

3

8

0

.001

3

2.999

3

9

0

.000

3

3.000

3
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Tabel 8. Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test
KETAHANAN PANGAN =
TIDAK TAHAN PANGAN
Observed
Step 1

KETAHANAN PANGAN =
tAHAN PANGAN

Expected

Observed

Expected

Total

1

3

2.941

0

.059

3

2

2

2.751

1

.249

3

3

3

2.398

0

.602

3

4

1

1.387

2

1.613

3

5

1

.375

2

2.625

3

6

0

.127

3

2.873

3

7

0

.020

3

2.980

3

8

0

.001

3

2.999

3

9

0

.000

3

3.000

3

10

0

.000

3

3.000

3

Tabel 9. Model Summary
Step

-2 Log likelihood

Cox & Snell R Square

25.990a

1

Nagelkerke R Square

.403

.538

Tabel 10. Classification Tablea
Predicted

Observed
Step 1

KETAHANAN PANGAN Percenta
RAWAN
TAHAN
ge
PANGAN
PANGAN Correct

KETAHANAN RAWAN PANGAN
PANGAN
TAHAN PANGAN
Overall Percentage

10

4

71.4

2

14

87.5
80.0

Tahap terakhir adalah melihat pengaruh variable bebas secara individual
terhadap variable dependent. Tabel 10 ( variable in the equation) menunjukkan
pengaruh secara individual dari variable pendapatan rumahtangga (X1) dan jumlah
tanggungan keluarga (X2), dan tingkat pendidikan (X3) terhadap ketahanan pangan
rumahtangga nelayan. Dimana satu variable bebas tersebut berpengaruh secara
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signifikan terhadap ketahanan rumahtangga yaitu pendapatan rumahtangga. Ini dapat
dilihat dari nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05. Untuk variable pendapatan bahwa
setiap kenaikan pendapatan sebesar Rp 1.000.000,- maka akan memungkinkan kenaikan
ketahanan pangan rumahtangga satu kali lebih baik, dalam arti bahwa ketahanan pangan
rumahtangga nelayan semakin meningkat dengan adanya penambahan pendapatan
rumahtangga. Kemudian untuk variable jumlah tanggungan keluarga dan pendidikan
tidak berpengaruh secara nyata, namun dari tandanya menunjukkan bahwa setiap
pertambahan jumlah anggota keluarga akan menurunkan ketahanan pangan
rumahtangga.Sementara tingkat pendidikan menunjukkan bahwa mereka yang telah
mengenyam pendidikan lebih baik dari mereka yang tidak bersekolah dalam ketahanan
rumahtangga, artinya rumahtangga yang mana kepala rumahtangganya berpendidikan 4
kali lebih baik daripada kepala rumahtangganya tidak pernah sekolah dalam
mewujudkan ketahanan pangan rumahtangga.
Persamaan regresi logit: Y = -3,007 + 0,000 X1 - 0,403 X2 + 1,380 X3 + e
Tabel 10. Variables in the Equation
95.0% C.I.for
EXP(B)
B
Step
1a

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Lower

Upper

X1

.000

.000

3.840

1

.050

1.000

1.000

1.000

X2

-.403

.323

1.565

1

.211

.668

.355

1.257

X3

1.380 1.033

1.783

1

.182

3.975

.524

30.130

-3.007 1.852

2.637

1

.104

.049

Constant

Jadi dapat disimpulkan bahwa factor penentu ketahanan pangan rumahtangga
nelayan di desa Sengkol adalah pendapatan rumahtangga. Jika kembali ke Hukum
Engel makin jelas bahwa pendapatan seseorang sangat menentukan ketahanan
pangan. Menurut Engel, pangsa pengeluaran rumah tangga miskin lebih besar dari
rumah tangga kaya. Pangsa pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total dapat
dijadikan indikator tidak langsung terhadap kesejahteraan (Deaton dan Muellbauer,
1980).
Jika dilihat dari aspek tingkat pendapatan, semakin tinggi tingkat pendapatan
keeratan hubungan semakin menurun secara konsisten baik pada model energi mapun
protein, semakin menurun. Artinya pada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi
ketahanan pangan tidak didominasi oleh pengaruh pangsa pengeluaran pangan
yang mencerminkan tingkat pendapatan. Tetapi ditentukan juga oleh faktor lain
seperti tingkat pendidikan, kesadaran akan hidup sehat lebih baik dan tersedianya
pangan yang lebih beraneka ragam serta pola konsumsi, sehingga memudahkan
mereka untuk memilih pangan sesuai kaidah gizi, preferensi dan pemenuhan
kepuasan sosial (prestise) dan citarasa (Ilham Dan Sinaga, 2005).
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KESIMPULAN
Terbatas dari data dasar yang telah digunakan dalam pembahasan hasil penelitian ini,
maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pola distribusi waktu kerja nelayan dimanfaatkan untuk kegiata-kegiatan antara
lain untuk mencari ikan di laut, bekerja sebagai pedagang, bekerja sebagai buruh
atau jasa. Rata-rata waktu kerja yang dicurahkan selama satu tahun sebesar 1348
jam atau 192,57 hari
2. Pola distribusi pendapatan rumahtangga nelayan bersumber dari kegiatan
sebagai nelayan yaitu mencari ikan dilaut, dan kegiatan dari luar nelayan seperti
berdagang , buruh atau jasa. Rata-rata pendapatan rumahtangga nelayan selama
satu tahun sebesar Rp24.212.533,33
3. Pola distribusi pengeluaran rumahtangga nelayan terbagi dalam pengeluaran
untuk pangan dan non pangan. Rata-rata pengeluaran rumahtangga nelayan
selama satu tahun sebesar Rp 19.663.700,00
4. Faktor penentu ketahanan pangan rumahtangga nelayan adalah pendapatan
rumahtangga nelayan
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PENINGKATAN HASIL DAN PENDAPATAN PETANI MELALUI
PENERAPAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (PTT) CABAI DI
SUBAK KUDUNGAN, BULELENG BALI
(INCREASING YIELD AND FARMERS INCOME THROUGH APPLICATION
INTEGRATED PLANT MANAGEMENT(IPM) OF CHILI AT SUBAK
KUDUNGAN, BULELENG BALI)
Ni Putu Suratmini 1) dan Jemmy Rinaldi 1)
1)

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jln. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar.
P.O. BOX:3480. Telp.(0361)720498, Fax. (0361)720498,
Email:suratminiputu@yahoo.com

ABSTRAK
Dirjen hortikultura memberikan perhatian yang cukup besar pada cabai karena
komoditas tersebut telah secara nyata berkontribusi pada terjadinya inflasi nasional.
Masalah yang terjadi dengan pasar cabe adalah harga cabai sering bergejolak secara
tajam, disparitas harga cabe antar wilayah juga cukup tinggi. Pengkajian dilakukan
dengan tujuan meningkatkan produksi dan pendapatan petani serta kelayakan usahatani
cabai rawit dengan penerapan pengelolaan tanaman terpadu cabai. Demplot di
laksanakan Subak Kudungan Desa Bontihing Kabupaten Buleleng tahun 2015.
Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak klompok dengan 6 petani kooperaor
sebagai ulangan. Varietas cabe rawit yang ditanam adalah varietas lokal Buleleng,
Carika dan Cakra putih. Inovasi teknologi yang diterapkan pada demplot adalah
beberapa komponen PTT antara lain : persemaian (perendaman benih dengan pestisida
nabati), pengolahan lahan termasuk pemberian pupuk organik dan dolomit, pembuatan
bedengan dan pemasangan mulsa plastik hitam perak, pemupukan anorganik (pupuk
kimia), pengendalian HPT. Sedangkan pada non demplot diterapkan teknologi yang
sudah biasa dilakukan petani
seperti : pemupukan baik organik maupun
anorganik,mulsa jerami,pengendalian HPT.
Parameter yang diamati adalah :
pertumbuhan, produksi, analisa usahatani. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa hasil
cabai pada demplot lebih tinggi dibanding non demplot. Hasil cabai paling tinggi
ditunjukkan oleh varietas lokal Buleleng (6,52 t/ha pada demplots dan 5.64 t/ha pada
non demplot), kemudian diikuti oleh varietas Carika (6,1 t/ha pada demplot dan 5.68
t/ha non demplot) dan yang paling rendah adalah Varietas Cakra putih (4, 8 t / ha pada
demplot dan 4.2 t / ha pada non demplot). Dengan penerapan PTT cabai terjadi
peningkatan pendapatan sebesar Rp.1.644.780 per hektar dan kelayakan usahatani dari
demplot masih layak diusahakan dengan hasil R/C ratio sebesar 1,35 walaupun R/C
ratio pada demplot lebih rendah.
Kata kunci : cabai, hasil, pendapatan.
ABSTRACT
Director General of horticultural give considerable attention to the chili because these
commodities has significantly contributed to the national inflation. The problem with
the chilli market is the prices often high fluctuate , chili price disparity between regions
is also quite high. The assessment was done with the objective : increase the production
and farmers income through the application integrated plant management of Chilli. The
Assessment carried out at Subak Kudungan, Bontihing Village Buleleng in 2015. The
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assessment was used a randomized block design (RBD), with 6 farmers kooperator and
6 replication. The varieties were planted : local Buleleng, Carika and Cakra putih.
Some of the components of IPM was aplied at pilot project (demplot) include: nursery
(soaking seeds with plant pesticide), processing of land, including organic fertilizer and
dolomite, a raised bed and installation of plastic mulch black silver, inorganic fertilizer
(chemical fertilizer), controled of plant insect deseases (PID). While in the non demplot
applied technologies are used by farmers as usual such as organic and inorganic
fertilizer, straw mulch, PID controled . Parameters measuired were: growth,
production and farming analysis. The result showed that chilli production of the
demplot was higher than non demplot. The highest yield shown by local Buleleng (6.52 t
/ ha on demplots and 5.64 t / ha on non demplot), followed by Carika (6.1 t / ha on
demplot and 5.68 t / ha on non demplot) and the lowest yield is Cakra putih(4, 8 t / ha
on demplot and 4.2 t / ha on non demplot). With integrated plant management on
demplot showed farmers income increased about Rp. 1.644.780 per hectare. While the
feasibility of faming analysis on demplot is still feasible to be developed by R/C ratio
1,35 eventough this R/C ratio lower compared with non demplot.
Keywords: Chilli, yield, income.
LATAR BELAKANG
Komoditas hortikultura merupakan komoditas potensial yang mempunyai nilai
ekonomi dan permintaan pasar yang tinggi. Kontribusi sub sektor hortikultura terhadap
pembangunan sektor pertanian dari tahun ke tahun cenderung meningkat yang ditandai
dengan peningkatan beberapa indikator makro seperti produk domestik bruto (PDB),
volume ekspor, penyerapan tenaga kerja dan nilai tukar petani (NTP) (Badan Litbang
Pertanian, 2012). Komoditas cabai termasuk komoditas utama atau unggulan
hortikultura nasional disamping bawang merah, kentang, mangga, manggis, jeruk, salak,
jambu biji kristal, anggrek dan krisan. Ditjen Hortikultura memberikan perhatian yang
cukup besar pada cabai dan bawang merah karena kedua komoditas tersebut telah secara
nyata berkontribusi pada terjadinya inflasi nasional (Ditjen Hortikultura, 2013).
Cabai merupakan komoditas pertanian yang merakyat karena dibutuhkan oleh
hampir seluruh lapisan masyarakat, dan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan
sehari-hari karena hampir semua jenis masakan menggunakan bumbu cabai, sehingga
volume peredarannya di pasaran sangat besar. Harga komoditas cabai cukup menarik
untuk diamati, dimana harga dipasar sangat berfluktuatif dimana pada waktu tertentu
(perubahan musim dan hari raya) harga cabai dapat melonjak tajam dan pada waktu
tertentu pada waktu produksi melimpah harga drastis turun (Setiadi, 2002). Produksi
cabai di Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan cabai nasional sehingga impor
cabe masih diperlukan sekitar 16.000 ton per tahun, rataan produksi cabai nasional baru
mencapai sekitar 4,35 t/ha, sedangkan potensinya dapat mencapai 10 – 20 t/ha (Ditjen
Bina Produksi Hortikultura, 2010). Sasaran peningkatan produksi komoditas unggulan
cabai adalah 856,615 ton (2015) meningkat menjadi 873,748 ton (2016), meningkat
menjadi 909,047 ton (2018) dan 927,228 ton (2019) (Ditjen Hortikultura, 2014).
Produksi cabe rawit segar dengan tangkai tahun 2012 di Bali sebesar 16,04 ribu
ton dengan luas panen sebesar 3,36 ribu hektar, dan rata-rata produktivitasnya 4,78 ton
per hektar. Dibandingkan tahun 2011, terjadi penurunan produksi sebesar 1.02 ribu ton
(-5,95 %). Penurunan ini disebabkan penurunan produktivitas sebesar 0,82 t/ha (14,70%) (BPS, 2013). Pada tahun 2014 produksi cabai rawit di Bali tercatat sebesar
28,44 ribu ton atau mengalami peningkatan sebesar 8,01 ribu ton (39,24%) dibandingkan
tahun 2013. Sentra produksi cabai rawit di Bali berada di Kabupaten Karangasem. Pada
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tahun 2014, produksi cabai rawit yang dihasilkan Kabupaten Karangasem mencapai
12,26 ribu ton dengan share 43,12 persen. Posisi terbesar kedua dihasilkan Kabupaten
Klungkung sebesar 8,07 ribu ton dengan share 28,37 persen, dan posisi terbesar ketiga
dihasilkan Kabupaten Buleleng sebesar 4,96 ribu ton dengan share 17,44 persen. Sedangkan
kabupaten lainnya (Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, dan Bangli) secara total
memproduksi sebesar 3,15 ribu ton dengan share 11,07 persen. Hanya Kota Denpasar yang
sama sekali tidak memproduksi cabai rawit (BPS, 2014)
Produktivitas cabai relatif masih rendah yang disebabkan oleh karena adanya
serangan hama penyakit dan penerapan teknologi budidaya yang belum maksimal.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi beberapa kendala terutama pada budidaya
tanaman dilakukan dengan menerapkan teknologi budidaya rendah input kimia dan
teknologi budidaya konservasi yang diimplementasikan pada Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT) cabai. Pengelolaan Tanaman Terpadu merupakan suatu pendekatan
budidaya tanaman yang berdasarkan pada keseimbangan ekonomi dan ekologi, dengan
tujuan utamanya adalah meraih keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan,
antara proses alami dan teknologi, dengan selalu mengingat keberlanjutan dari usahatani
tersebut (Setiawati, 2010). Ditambah lagi era pasar bebas menghendaki produk yang
aman konsumsi, bermutu dan diproduksi secara ramah lingkungan dengan harga yang
relatif murah (bersaing) (Ditjen Hortikultura, 2011). Demplot dilaksanakan dengan
tujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani cabai melalui penerapan
pengelolaan tanaman terpadu cabai.
BAHAN DAN METODA
Tempat dan Waktu
Kegiatan demplot dilaksanakan di Subak Kudungan, Desa Bontihing, Kecamatan
Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Kegiatan dilaksanakan Dari Bulan Januari
sampai dengan Desember tahun 2015.
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan : benih cabai, pupuk anorganik, pupuk organik, pestisida, Mulsa
Plastik Hitam Perak dll.
Rancangan Percobaan
Demplot dilaksanakan dengan inovasi teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu Cabai
(Tabel 1) . Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Klompok (RAK)
dengan 6 petani kooperator sebagai ulangan.
Tabel 1. Teknologi PTT cabai yang diterapkan pada demplot dan non demplot Tahun
2015
Demplot (PTT cabai)
Non Demplot (cara petani)
Varietas : local Buleleng, Carika, Cakra Varietas : local Buleleng, Carika, Cakra
putih
putih
Pemberian pupuk organik 15 t/ha dan pupuk organik kira 1- 2 t/ha (diisi pada
dolomit (2 t/ha) pada saat pengolahan lahan lobang tanam) dan tanpa dolomite
Pembuatan guludan lebar 1-1.5 m dengan Tanpa pembuatan guludan dan jarak
tinggi 40-50 cm. jarak tanam 60 cm x 70 cm tanam : 40 cm x 50 cm
Pemberian pupuk kimia yaitu Urea 200 Pemupukan : Urea dan ZA 400 kg/ha
kg/ha, NPK mutiara 200 kg/ha
dan ponska 300-400 kg/ha
Pemeliharaan
:
penyiangan
gulma Penyiangan
gulma,
pengairan,
,pengairan, pengendalian HPT
pengendalian HPT
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Panen : merah
Panen : merah
Pasca panen : begitu habis panen dibawa Pasca panen dibawa ke pengepul
kepasar
Analisis Data
Analisis data dilakukan terhadap parameter yang diamati meliputi komponen
pertumbuhan dan produksi cabai baik demplot maupun non demplot (cara petani)
dengan menggunakan SPSS Statistic 17 software. Sedangkan untuk mengetahui tingkat
pendapatan usahatani cabai
digunakan rumus (Downey dan Erickson, 1985 dan
Suratiyah, 1997) :
I =  (y . Py ) -  (Xi . Pxi )
Keterangan :
I
= Pendapatan (Rp/ha)
y = Output/hasil (kg)
Pxi = Harga input (Rp)
Py = Harga output (Rp)
Xi = Jumlah input (i = 1,2,3….n)
Data dianalisis menggunakan tabulasi silang dan statistik sederhana. Analisis dilakukan
dengan menggunakan analisis anggaran parsial. Indikator analisis yang dipakai adalah
R/C ratio (Return Cost Ratio). Soekartawi (1995) menyebutkan bahwa R/C ratio adalah
perbandingan (nisbah) antara penerimaan dan biaya dimana apabila R/C ratio > 1 maka
usahatani dikatakan layak untuk diusahakan, bila < 1 maka dikatakan tidak layak untuk
diusahakan dan apabila = 1 maka dikatakan impas (tidak untuk juga tidak rugi ).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Kegiatan
Pelaksanaan demplot dilakukan melalui pelatihan/sekolah lapang diikuti oleh
petani Subak Kudungan serta dibantu oleh PPL pendamping. Materi pelatihan meliputi :
a) persemaian/pembibitan tanaman cabai meliputi : sortasi benih, perendaman benih
dengan pestisida nabati, persemaian benih di dalam tray (kotak persemaian),
pemeliharaan bibit sampai bibit siap dipindahkan ke lapangan. b) budidaya tanaman
meliputi : pengolahan lahan, pemberian pupuk organik dan dolomit, pembuatan
bedengan, penanaman, pemupukan anorganik, pemeliharaan tanaman (penyiangan
gulma). c) pengenalan dan pengendalian hama penyakit utama meliputi: pengenalan
jenis-jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman cabai dan pengenalan jenis
tanaman sekitar yang bermanfaat sebagai obat/pestisida nabati cabai.
Dari ketiga varietas cabai rawit yang ditanam varietas lokal Buleleng
menunjukkan hasil yang lebih tinggi, kemudian diikuti oleh varietas carika dan yang
paling rendah ditunjukkan oleh varietas cakra putih. Petani subak Kudungan lebih
menyenangi varietas lokal Buleleng dibandingkan dengan varietas lain. Varietas carika
bentuk dan besarnya serta produksinya hampir sama dengan varietas lokal Buleleng,
sedangkan varietas cakra putih tidak disenangi petani karena bentuk cabai lebih kecil
dan produksi rendah.
Pertumbuhan dan Produksi tanaman
Pertumbuhan tanaman cabai pada demplot kelihatan lebih baik dibandingkan
dengan yang non demplot pada 2 bulan pertama masa pertumbuhan tanaman, dimana
pada demplot tinggi tanaman dan jumlah daun terlihat lebih banyak (Tabel 2). Tinggi
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tanaman antara varietas cabai tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Jumlah cabang
dan jumlah daun lebih tinggi ditunjukkan oleh Varietas Carika.
Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman (cm), jumlah cabang dan jumlah daun tiga varietas
cabai di Subak Kudungan baik demplot maupun non demplot (umur 2 bulan
setelah tanam) Tahun 2015
Varietas
Status
Tinggi
Jumlahcabang
Jumlah
tanaman
(batang)
daun
(cm)
(helai)
Lokal
Demplot
38.0 b
3.50 bc
40.50 bc
Non demplot
24.7 a
2.25 a
37.50 b
Carika
Demplot
40.5 b
4.00 c
45.75 c
Non demplot
38.0 b
3.50 bc
38.50 b
Cakra putih
Demplot
36.5 b
3.00 b
39.00 b
Non demplot
24.5 a
3.00 b
37.50 a
Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan perbedaan yang nyata pada uji DMRT 5%
Hasil panen cabai pada demplot terlihat lebih tinggi dibandingkan pada non
demplot dan varietas local Buleleng memberikan hasil panen yang lebih tinggi,
kemudian diikuti oleh varietas carika dan yang paling rendah hasilnya adalah cakra
putih (Tabel 3).
Tabel 3. Rata-rata hasil tiga varietas cabai di Subak Kudungan baik demplot
maupun non demplot Tahun 2015
Hasil (t/ha)
Varietas
Status Lokasi
Lokal Buleleng
Demplot
6.520 d
Non Demplot
5.640 c
Carika
Demplot
6.160 d
Non Demplot
5.680 c
Cakra Putih
Demplot
4.800 b
Non Demplot
4.250 a
Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang
sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%
PEMBAHASAN
Peningkatan produksi pada demplot disebabkan karena pertumbuhan tanaman
lebih baik, selain ditunjukkan oleh tinggi tanaman dan jumlah daun (Tabel 1), juga
disebabkan oleh berat segar berangkasan (BS jerami) dan berat segar akar (BS Akar)
maupun berat kering oven berangkasan (BKO Jerami) dan berat kering oven akar (BKO
Akar), yang lebih tinggi pada demplot dibandingkan non demplot (Tabel 4). Begitu
juga dengan rendemen hasil cabai yang dibuat bon cabai pada demplot lebih tinggi
dibandingkan dengan non demplot (Tabel 5 ).
Tabel 4. Rata-rata berat segar dan berat kering oven berangkasan dan akar di Subak
Kudungan (Buleleng) Tahun 2015
Varietas
BS Jerami BS akar
BKO jerami BKO akar Berat per
(g)
(g)
(g)
(g)
buah (g)
Local
D
234 c
42 c
80.0 c
22 bc
2.76 c
ND
217 b
30 b
76.5 c
20 bc
2.32 bc
Carika
D
253 d
51 d
86.5 c
24 c
2.65 c
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ND
214 b
32 b
80.5 c
18 b
2.13 b
Cakra Putih
D
220 b
44 c
66.0 b
22 bc
1.52 a
ND
158 a
20 a
48.0 a
12 a
1.40 a
Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%; ND = Non Demplot dan D =
Demplot.
Tabel 5. Hasil berat giling cabai dan rendemennya pada perlakuan blanching dan non
blanching pada masa simpan cabai 2 minggu. Tahun 2015
Perlakuan
Berat segar Berat giling Rendemen (%)
(g)
(g)
D (tanpa blanching)
250
127.10 b
50.84 b
D (blanching)
250
122.70 b
49.08 b
ND (tanpa blanching)
250
115.00 a
46.00 a
ND (blanching)
250
113.20 a
45.28 a
Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%; ND = Non Demplot dan D =
Demplot.
Penerapan komponen pengelolaan tanaman terpadu cabai pada demplot seperti
pemupukan organik sangat besar manfaatnya untuk perbaikan sifat fisik tanah, kimia
tanah dan biologi tanah, akan tetapi sifat dari pupuk organik adalah slow release
sehingga dampaknya tidak bisa segera dilihat (Setyorini, 2006). Pemberian pupuk
organik dapat meningkatkan kadar unsur N, P, K dalam tanah yang sangat dibutuhkan
oleh tanaman yang mengakibatkan tanaman tumbuh lebih baik serta lebih tahan
terhadap serangan hama penyakit (Kariada et al., 2008). Pemberian pupuk kandang
pada media tanam menyebabkan pertumbuhan tanaman semakin baik yang ditandai
dengan meningkatnya tinggi tanaman dan berat basah tanaman. Meningkatnya berat
tanaman diatas tanah akan berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas fotosintesis
tanaman (Adijaya, 2014).
Analisis usahatani cabai
Hasil analisis usahatani cabai terlihat bahwa produksi cabai pada demplot lebih
tinggi dibandingkan non demplot, akan tetapi biaya yang dikeluarkan pada demplot jauh
lebih tinggi dibandingkan non demplot (Tabel 6). Hal ini disebabkan karena biaya
investasi pada demplot jauh lebih tinggi terutama pada pemakaian pupuk organik. Akan
tetapi kalau pupuk organik bisa diproduksi oleh petani sendiri (kotoran hasil
pemeliharaan sapi) maka biaya untuk pupuk organik bisa ditekan atau ditiadakan.
Pemakaian pupuk organik berdasarkan rekomendasi adalah 10-30 t/ha, karena
jumlahnya dalam ton menyebabkan biaya untuk pupuk organik menjadi tinggi.
Penggunaan pupuk anorganik yang tinggi secara terus menerus jika tidak diimbangi
pupuk organik yang memadai akan merusak sifat fisik dan kimia tanah dan merusak
kehidupan mikroorganisme tanah (Indriani, l999), sehingga pemberian pupuk organik
mutlak diperlukan untuk memulihkan kesehatan lahan. Pemberian dolomit atau kapur
pertanian pada tanah yang masam atau lahan-lahan yang intensif ditanami sayuran
sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pH tanah.
Walaupun biayanya lebih
tinggi, penerimaan petani lebih tinggi pada demplot, hal ini disebabkan karena produksi
cabai pada demplot lebih tinggi. Biaya pemupukan organik yang lebih tinggi dan
tenaga yang diperlukan untuk pemupukan juga lebih tinggi dibandingkan dengan
pemupukan anorganik (pupuk kimia),
menyebabkan petani malas melakukan
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pemupukan organik, padahal petani mengetahui pentingnya pupuk organik untuk lahan
mereka. Hasil analisis usahatani cabai memberikan R/C ratio lebih dari 1 baik untuk
demplot maupun non demplot (berarti usaha ini layak untuk diusahakan), namun R/C
ratio pada demplot lebih kecil dibandingkan non demplot. Hal ini disebabkan karena
penambahan pupuk organik, menyebabkan penambahan biaya produksi yang cukup
tinggi (Tabel 6).
Tabel 6. Analisis usahatani cabai (ha) di Subak Kudungan (Buleleng)
No
Uraian
Non Demplot
Demplot
1
Sarana Produksi (kg)
Benih
225.000
225.000
pupuk organic
2.000.000
15.000.000
Urea
800.000
400.000
Ponska
1.400.000
NPK Mutiara
2.800.000
Dolomit
2.000.000
ZA
1.000.000
Pestisida
3.000.000
3.000.000
Mulsa Jerami
5.000.000
Penyusutan mulsa plastik hitam
3.000.000
Perak
Jumlah
13.425.000
23.425.000
2
Tenaga Kerja (Rp)
Persemaian
210.000
210.000
pengolahan lahan
1.120.000
1.120.000
Penanaman
1.080.000
1.080.000
Pemupukan
1.417.500
1.950.000
Penyiangan
2.111.030
933.750
pengendalian HPT
400.000
400.000
Panen
5.550.000
5.550.000
Jumlah
11.888.53
11.243.75
total 1 dan 2
25.313.530
34.668.750
Penerimaan (Rp)
3
Hasil (Kg/ha
5.640.00
6.520
Harga (Rp/kg)
12.500
12.500
Jumlah penerimaan
70.500.000
81.500.000
Pendapatan/keuntungan
45.186.470
46.831.250
4
R/C
1,78
1,35

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan :
1. Hasil dan pendapatan petani cabai rawit mengalami peningkatan dengan penerapan
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) cabai
2. Usahatani cabai rawit layak untuk diusahakan dengan R/C ratio >1, akan tetapi R/C
ratio pada penerapan pengelolaan tanaman terpadu lebih rendah dibandingkan
dengan yang biasa dilakukan petani.
Saran :
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1. Petani diharapkan menerapkan pengelolaan tanaman terpadu pada usahatani cabai
rawit karena dapat meningkatkan hasil dan pendapatan
2. Petani diharapkan bisa memproduksi pupuk organik sendiri (mengolah limbah
ternak peliharaannya menjadi pupuk organik) sehingga biaya pupuk bisa dikurangi
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PEMANFAATAN PROBIOTIK BIO B PADA INDUK BUNTING BABI
PERANAKAN LANDRACE UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN
(USE OF PROBIOTIC BIO B AT PREGNANT SOW CROSSBREED LANDRACE
TO INCREASE REVENU)
Nyoman Suyasa dan Ida Ayu Parwati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jalan By Pass Ngurah Rai – Pesanggaran Denpasar-Bali
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ABSTRAK
Babi merupakan salah satu komoditas ternak unggulan Bali karena mempunyai peranan
penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Babi diprioritaskan
pengembangannya karena ternak ini selain memiliki nilai ekonomi tinggi juga
mempunyai nilai sosial di masyarakat. Hampir 80% rumah tangga yang beragama
Hindu memelihara babi 2 sampai 5 ekor, terutama masyarakat yang didaerah pedesaan.
Peranan ternak babi dalam kehidupan sosial di Bali sangat penting dan berarti bila
dihubungkan dengan upacara adat maupun keagamaan.Daging babi merupakan menu
utama dalam upacara keagamaan baik untuk konsumsi ataupun kebutuhan dalam
upakara.Penelitian dilakukan di Desa Puhu, kecamatan Payangan Kabupaten
Gianyar.Menggunakan 20 ekor induk yang telah bunting, 10 ekor induk diberikan
probiotik Bio B (P1) dan 10 ekor lainnya dipakai sebagai kontrol (P0).Bio B diberikan
pada induk dengan umur kebuntingan 80 hari 2 cc/liter air minum sampai anak umur
lepas sapih. Hasil penelitian menunjukkan bobot lahir anak babi peranakan Landrace
rata-rata P0 : 1,76 dan P1 : 2,12 kg/ekor. Bobot sapih yang dicapai adalah P0 : 10,03
dan berbeda nyata (P<0,05) dengan P1 : 11,56 kg/ekor. Dengan jumlah kelahiran anak
rata-rata 11 ekor dan mortalitas mencapai 20% maka anak yang mampu dijual rata-rata
9 ekor/induk/kelahiran. Dengan harga jual anak lepas sapih mencapai Rp. 600.000
ribu/ekor maka keuntungan yang dicapai per induk mencapai P0 : Rp. 408.542,
sedangkan P1 mampu memperoleh keuntungan Rp. 1.031.000,- dengan BC ratio untuk
P0 adalah 0,08 dan P1 adalah 0,2. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pemberian Bio B
mampu memberikan bobot sapih yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih besar.
Kata Kunci : Babi peranakan landrace, Bobot lahir, Bobot sapih, Keuntungan, Probiotik
Bio B.
ABSTRACT
Pigs are one of the featured livestock commodities Bali because it has an important role
in improving the welfare of society. Pig prioritized development for this other than
livestock have high economic value also has a social value in the community. Nearly
80% of households are Hindu keep pigs from 2 to 5 animals, especially communities in
rural areas. The role of pigs in social life in Bali is very important and meaningful when
associated with traditional ceremonies and religious. Pork is the main ingredient in
religious ceremonies either for consumption or demand ceremony. The study was
conducted in the village of Puhu, sub Payangan Gianyar regency. Using 20 breeding
that has been pregnant, 10 breeding given probiotics Bio B (P1) and the other 10
individuals served as controls (P0). Bio B is given to the parent with gestation of 80
days 2 cc / liter of drinking water until weaning age children. The results showed birth
weight crossbreed Landrace piglets average P0: 1.76 and P1: 2,12 kg / head. Weaning
weight achieved was P0: 10.03 and was significantly different (P <0.05) with P1: 11.56
kg / head. With the number of births of children an average 11 head and mortality
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reaches 20%, then the child is able to sell an average of 9 tail / parent / birth. With a
selling price of weaning the child reaches Rp. 600,000 thousand / tail then the gains
achieved by the parent reached P0: Rp. 408 542, while P1 is able to gain Rp. 1.031
million, - with BC ratio was 0.08 for P0 and P1 is 0.2. This shows that the provision of
Bio B is able to provide a higher weaning weight and
greater profits.
Keywords: landrace breed pig, birth weights, weaning weights, benefit, Probiotics Bio
B.
LATAR BELAKANG

Babi merupakan salah satu ternak yang berkembang di Bali dan merupakan
salah satu komoditas unggulan Bali karena mempunyai peranan penting dalam
menyediakan sumber protein hewani serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.Babi diprioritaskan pengembangannya karena ternak ini selain memiliki
nilai ekonomi tinggi juga mempunyai nilai sosial di masyarakat Bali (Sumantra, 2014).
Hampir 80% rumah tangga yang beragama Hindu memelihara babi 2 sampai 5 ekor, hal
ini disebabkan oleh peranan ternak babi dalam kehidupan sosial di Bali sangat berarti
bila dihubungkan dengan upacara adat maupun keagamaan(Sutji,2003 ; Budaarsa
2014)).Menurut Budaarsa (2014), ternak babi memiliki kelebihan dibandingkan ternak
yang lainnya, yaitu memiliki karkas yang tinggi mencapai 65%, bersifat prolifik
(beranak banyak), bisa mencapai 12 ekor sekali beranak dan mampu beranak 2 kali
dalam setahun.
Walaupun sumber protein sangat beragam, namun daging masih dipandang
sebagai salah satu sumber protein yang penting mengingat kandungan asam-asam
amino esensialnya sangat lengkap.Disamping itu daging mempunyai kecernaan yang
cukup tinggi, dan citarasa yang enak sehingga sangat disukai oleh konsumen. Secara
nasional pemenuhan daging masih didominasi oleh daging sapi 23% dan Ayam 56%
sedangkan daging babi hanya 13%, kambing dan domba 5% dan lainnya 3%
(Apfindo/Asosiasi produksen daging dan feedlot Indonesia, 2007). Namun beda halnya
dengan di Bali, produksi daging babi justru menempati urutan teratas dengan produksi
mencapai 123.425,78 ton (62,34%), jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan daging
sapi 6.207,61 ton (3,14%) maupun ayam yang mencapai 37.154,44 ton (18,77%) serta
kambing hanya 1.433,68 ton (0,72%) dan daging lainnya 0,19% (Disnakkeswan, 2015)
Namun demikian Bali sebagai salah satu sentra peternakan babi di Indonesia
sampai saat ini masih memiliki banyak kendala dalam mengusahakan ternak ini.Salah
satunya adalah harga pakan yang setiap saat selalu meningkat tanpa diimbangi oleh
kenaikan harga produk/daging.Sehingga peternak selalu dirugikan dan pengembangan
usaha menjadi terhambat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangn populasi dalam kurun
waktu 5 tahun terakhir dari 922.739 ekor (2011) menjadi 795.104 ekor (2015) terjadi
penurunan 16,05% (Disnakkeswan Prov.Bali, 2015). Untuk mengimbangi harga pakan
yang selalu mengalami peningkatan perlu dilakukan terobosan-terobosan yang dapat
meningkatkan pendapatan. Salah satu terobosan teknologi tersebut adalah pemberian
probiotik Bio B pada induk yang sedang bunting, sehingga diperoleh bobot lahir dan
bobot sapih anak babi yang lebih baik dengan harga yang lebih tinggi. Adapun tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan bobot sapih pada anak babi
yang diberikan probiotik Bio B yang akan berdampak pada pendapatan dari hasil
penjualan.
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BAHAN DAN METODA
Lokasi dan waktu
Kajian dilakukan di Desa Puhu Kecamatan Payangan Gianyar selama 10 bulan dimuali
Maret sampai Desember 2015.
Alat dan Bahan
Kajian menggunakan Babi induk milik peternak anggota kelompok Titi Amerta Santhi
yang sedang bunting sebanyak 20 ekor.Dimana 10 ekor digunakan sebagai kontrol yang
diperlakukan sebagai mana perlakuan petani. Sedangkan 10 ekor yang lain diberikan
probiotik Bio B sebanyak 2 cc per 1 liter air minum. Probiotik diberikan pada saat
kebuntingan berumur 70 hari secara terus menerus sampai melahirkan (umur 115 hari),
dan dilanjutkan sampai anak umur lepas sapih dengan kisaran umur 30-40 hari. Semua
induk diberikan pakan 2 kali dalam sehari siang dan sore hari dan air minum diberikan
secara ad libitum. Pakan yang diberikan merupakan pakan campuran antara konsentrat,
dedak dan jagung dengan komposisi :
- Komposisi pakan utk induk Bunting : dedak 60% + jagung 30% + konsentrat 157 10%
- Komposisi pakan Induk menyusui : dedak 55% + jagung 30% + konsentrat 157 15%.
Analisis
Parameter yang diamati adalah bobot lahir per induk, bobot lahir per ekor,
jumlah anak lahir per induk, jenis kelamin, tingkat kematian sampai umur sapih dan
bobot sapih.
Pendekatan yang digunakan adalah whith and whithout, dan untuk melihat
pengaruh dari perlakuan antara ternak yang diberikan Bio B dengan yang tidak akan
dianalisis menggunakan T test(Gomez, K.A. dan A.A. Gomez. 1995)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Probiotik Terhadap Bobot Lahir Anak Babi
Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa bobot lahir per litter (seindukan) antara
non probiotik 19,09 kg dibandingkan dengan yang diberikan probiotik 22,15 kg
memiliki berbedaan bobot yang nyata (P<0,05), dengan jumlah anakan rata-rata
mencapai 11,43 ekor dan 11,72 ekor antara non probiotik dengan probiotik, Untuk
bobot lahir per ekor adalah 1,67 kg/ekor untuk non probiotik lebih rendah 13,17% bila
dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh induk yang memperoleh probiotik Bio
B, yang rata-rata mencapai bobot lahir 1,89 kg/ekor, namun tidak berbeda nyata secara
statistik (P>0,05), Hasil kajian Budi Haryanto menunjukkan pemberian probiotik pada
pakan konsentrat domba sampai dengan 0,5% tidak menyebabkan terjadinya
peningkatan bobot harian secara signifikan bila dibandingkan dengan kontrol, namun
mampu menurunkan kandungan lemak pada karkas, Eva Diana Manik, et al,
(2013),menyatakan bahwa anakan babi Landrace yang dilahirkan rata-rata memiliki
bobot 1,67 kg/ekor dan antara induk satu dengan yang lainnya memiliki keragaman
individu, Sedangkan Sihombing (1997) menyatakan bahwa Bobot lahir anak babi
Landrace berkisar antara 1,09 – 1,77 kg/ekor, Selain bobot lahir yang lebih berat anak
yang dilahirkan dari induk yang memperoleh Bio B juga terlihat lebih agresif, lincah
dan lebih sehat serta kulit lebih mengkilap,
Tabel 1, Penampilan anak babi yang induknya diberikan Probiotik Bio B
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Parameter

Non Probiotik

Probiotik Bio B

Bobot Lahir Per Litter (kg)
Bobot Lahir Per ekor (kg)
Liter Size Total Lahir
(ekor)
Liter Size Hidup Lahir
(ekor)
Liter size Lahir Mati (ekor)
Sumber : Data primer diolah

19,09a
1,67a
11,43a

22,15b
1,89a
11,72a

8,77a

9,76b

2,26a

1,96a

Pemberian probiotik Bio B nampaknya mampu meningkatkan efisiensi pakan
sehingga nutrisi yang dikonsumsi lebih banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan
performance induk yang bunting sekaligus memberikan asupan nutrisi yang lebih
banyak ke anak yang dikandung,

Dari rata-rata jumlah kelahiran anak per induk (litter size total lahir) yang
mencapai 11,43 ekor bagi induk tanpa probiotik sedangkan 11,72 ekor untuk anak yang
dilahirkan oleh induk yang memperoleh probiotik Bio B, Jumlah ini masih dalam
kisaran normal, hasil penelitian Pollung H, Siagian et al (2014) memperoleh jumlah
kelahiran anak per induk kisaran 9,00 – 12,33 ekor, Liter size hidup lahir anak bagi
induk tanpa probiotik adalah 8,77 ekor /induk dan 9,76 ekor/induk bagi induk dengan
probiotik Bio B, Hal ini menunjukkan bahwa pemberian probiotik Bio B pada induk
yang sedang bunting memberikan harapan hidup lebih banyak bagi anak yang
dilahirkan dari induk yang memperoleh asupan probiotik Bio B dan berbeda nyata
(P<0,05) bila dibandingkan liter size hidup lahir bagi anak yang dilahirkan dari induk
tanpa probiotik Bio B,Jumlah anak sekelahiran 8,77 ekor dan 9,76 ekor per induk
tergolong normal karena anak-anak yang dilahirkan merupakan anakan ke 2 dan ke 3
bagi induk Landrace yang diberikan perlakuan Bio B maupun sebagai kontrol, Probiotik
Bio B tidak diberikan pada induk pemula atau yang akan melahirkan untuk pertama
kali, karena ada kemungkinan terjadinya distokia (kesulitan melahirkan), Menurut hasil
yang diperoleh Eva Diana Manik, et al, (2013), rata-rata jumlah anak sekelahiran babi
Landrace Australia secara berurutan yaitu 7,3 ekor, 7 ekor, 6,1 ekor dan 7,9 ekor, Lebih
lanjut dijelaskan bahwa jumlah anak sekelahiran selama penelitian tergolong rendah
karena semua induk babi dalam keadaan muda (induk baru), Diasumsikan bahwa
sebagian besar induk pada saat pengambilan data dilakukan adalah induk yang baru
pertama kali melahirkan, Hal ini sesuai dengan pernyataan Babot et al (1994) yang
menyatakan bahwa jumlah anak babi per kelahiran pada kelahiran pertama bervariasi
antara 6,71-9,45 ekor bagi bangsa murni dan angka ini akan naik sampai induk berumur
3 tahun atau kelahiran ke 5 yang bervariasi antara 8,32 – 12,43 ekor/induk, Hal ini
sesuai dengan hasil yang diperoleh pada tabel 1, yang menunjukkan anak sekelahiran
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pada kajian ini 8 – 14 ekor dengan rata-rata 11,43 dan 11,72 anak/ekor induk, hal ini
juga disebabkan karena induk babi yang dipakai dalam kajian ini merupakan induk yang
sudah pernah melahirkan minimal 1 kali, Data ini juga didukung oleh hasil penelitian
Mien Theodora Rossesthellinda Lapian (2014),yang memperoleh rataaan litter size
total lahir anak babi 10,76 ± 2,83 ekor dengan rataan litter size hidup lahir 9,69 ± 2,39
ekor dan litter size lahir mati 1,07 ± 1,33 ekor,
Pengaruh Probiotik Terhadap Bobot Sapih Anak Babi
Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata bobot induk yang dipakai
berkisar 170 – 225 kg dengan rataan 189,45 kg/ekor pada Non Probiotik dan 201,21
kg/ekor pada induk yang diberikan Probiotik Bio B, dengan kondisi induk-induk yang
sudah pernah melahirkan anak minimal 1 kali,
Dengan pemberian probiotik Bio B mulai dari induk bunting 70 hari yang
diberikan secara rutin setiap hari mampu mempengaruhi bobot lahir, dimana pada
induk yang diberikan probiotik Bio B melahirkan anak yang lebih berat bobotnya
dibandingkan dengan tanpa Bio B walupun tidak berbeda nyata (P>0,05), namun dari
segi performance terlihat lebih lincah, gesit, sehat dan kulit terlihat lebih cerah, Dengan
pemberian probiotik Bio B secara terus menerus pada induk dan anak yang dilahirkan
menyebabkan anak tumbuh lebih sehat dengan bobot sapih 12,32 kg/ekor berbeda nyata
(P<0,05) dengan anak dari induk tanpa Bio B, 11,43 kg/ekor dengan waktu
pemeliharaan sekitar 35 – 40 hari. Hal ini disebabkan karena probiotik sebagai mikroba
hidup atau sporanya yang dapat hidup atau berkembang dalam usus dan dapat
menguntungkan inangnya baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil
metabolitnya, Substrat dapat mengubah mikroekologi usus sedemikian rupa sehingga
mikroba yang menguntungkan dapat berkembang dengan baik(Haryanto, 2000 ;
Kompyang, 2009).
Tabel 2, Bobot Induk dan bobot sapih babi Landrace di Puhu, Payangan Gianyar,
Parameter

Non Probiotik

Probiotik Bio B

Bobot Induk (kg)
Bobot Lahir Per ekor (kg)
Bobot Sapih (kg)
Sumber : Data primer diolah

189,45a
1,67a
11,43a

201,21a
1,89a
12,32b

Sedangkan Mien Theodora Rossesthellinda Lapian (2014), memperoleh bobot
sapih rata-rata 11,13 ± 1,07 kg/ekor, hal ini disebabkan karena bobot lahir yang lebih
rendah dan induk masih muda, Bobot yang lebih berat dengan kondisi yang lincah dan
sehat serta kulit lebih cerah akan mempengaruhi pembeli dan sekaligus harga jual,
Analisis Usaha Babi Pembibitan
Kandang yang digunakan untuk pemeliharaan induk adalah kandang beton semi
permanen, dengan biaya Rp 2,000,000 umur kandang 10 tahun, Biaya pembelian induk
dengan umur induk 1,5 tahun (berat >100 Kg) Rp 3,000,000 lama dijadikan induk 5
tahun, Jumlah pakaan yang diberian pada induk sebanyak 3 Kg/ekor/hari, Sedangkan
jenis dan komposisi pakan yang diberikan dibedakan antara induk bunting dan induk
menyusui, Pada induk bunting jenis dan komposisi pakan ( dedak 60%+dedak empok
jagung 30% + konsentrat 157 10%); komposisi pakan induk menyusui (dedak 55% +
dedak empok jagung 30% + konsentrat 157 15%), Berdasarkan jenis dan biaya input
tersebut hasil analisis usahatani pada babi induk yang diperoleh, masing-masing
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

900

komposisi biaya selama proses produksi per satu kali melahirkan (lama bunting 115 hari
dan waktu sapih 35 hari sehingga waktu yang dibutuhkan ±150 hari) biaya pakan
sebanyak 84,57%, Biaya obat-obatan 5,57%, biaya induk 4,96%, biaya Tenaga kerja
1,98%, Kandang 1,65%, biayaa vaksinasi 1,09% dan biaya untuk listrik dan air hanya
0,30%, Hasil ini sama dengan hasil yang didapatkan oleh Sihombing (2010) ;Parwati, et
al (2014) biaya produksi terbesar dalam usaha ternak babi ialah biaya pakan mencapai
65-80 persen dari total biaya produksi, Keterbatasan modal yang dimiliki peternak
mengakibatkan mereka membatasi jumlah ternak yang dipelihara dan penggunaan
faktor input sehingga akan berdampak pada tingkat keuntungan yang relatif kecil.
Pakan ternak babi merupakan biaya terbesar yang dikeluarkan dari total input,
rata-rata petani mengeluarkan biaya input sebesar Rp 5,043,958bila menambahkan Bio
B ke dalam air minum, dan Rp 4,991,458bila tanpa Bio B, Penerimaan (Output) adalah
hasil yang diterima petani dari penjualan ternak, dalam hal ini anak yang dihasilkan
oleh induk, rata-rata jumlah anak yang dihasilkan seekor induk babi di Kecamatan
Payangan 11 ekor anak, dengan mortalitas sebanyak 20%, sehingga jumlah babi yang
dapat disapih ( umur sapih 35 hari) sebanyak 9 ekor anak, Harga anak babi lepas sapih
untuk bakalan antara induk yang diberikan Bio B dengan tanpa Bio B lebih mahal Rp
75,000 hal ini disebabkan induk yang diberikan Bio B kedalam air minum berat
sapihnya lebih besar (12,32 Kg/ekor) bila dibandingkan tanpa Bio B (11,43 kg/ekor),
Berdasarkan berat sapih tersebut maka output yang diterima petani bila memberikan
Bio B sebesar Rp 6,075,000 dengan keuntungan Rp 1,031,042,
Tabel 3. Analisa Usahatani pembibitan babi 1 ekor induk/kali produksi (150 hari)
No Parameter
Perlakuan
Non Probiotik
A
1,

INPUT
Penyusutan kandang (biaya Rp
2000000/ekor,Umur Kandang 10 tahun)

2,
3,

Penyusutan induk (5 bulan)
Pakan
a, Bunting (115 hari)
- Dedak padi = @ Rp,2500/kg
- jagung = @ Rp, 3000/kg
- Konsentrat 157 = @ Rp, 7000
- Bio B@ Rp, 35000
b, Induk menyusui (35 hari)
- Dedak padi = @ Rp,2500/kg
- jagung = @ Rp, 4000/kg
- Konsentrat 157 = @ Rp, 7000
- Bio B@ Rp, 35000
Vaksin
- induk = 1 kali/ekor induk@ Rp, 5000
- anak = 1 kali/jumlah anak @ Rp, 5000
Vitamin + obat-obatan
- induk = 1 kali/ekor induk @ Rp, 25000
- anak = 1 kali/jumlah anak @ Rp, 25000
Listrik + air
Tenaga kerja (20 menit/orang/hari) @ Rp,
80,000

4,

5,

6,
7,
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Probiotik Bio B

83,333,33

83,333,33

250,000

250,000

517,500
3,105,000
241,500
-

517,500
3,105,000
241,500
40,250

144,375
94,500
110,250
-

144,375
94,500
110,250
12,250

5,000
50,000

5,000
50,000

25,000
250,000
15,000
100,000

25,000
250,000
15,000
100,000
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B
1,
2,

JUMLAH INPUT
OUTPUT
Jumlah anak sapih (ekor)
Harga jual/ekor

4,991,458

5,043,958

9

9

600,000

675,000

5,400,000

6,075,000

TOTAL OUTPUT
C

KEUNTUNGAN

408,542
1,031,042
D
B/C Ratio
0,08
0,20
E
R/C Ratio
1,08
1,20
Keterangan :Biaya kandang utk seekor induk = Rp 2.000.000, Umur kandang 10 tahun,
penyusutan/tahun Rp 200.000, penyusuan/bulan Rp 16,667,67. Harga
induk (berat >100 Kg) Rp 3.000.000 lama dipakai sebagai induk 5 tahun,
penyusutan/tahun Rp 600.000, penyusutan/bulan Rp 50.000. Jumlah anak
per kelahiran 11 ekor dengan tingkat kematian 20%. Jumlah anak hidup
sampai lepas sapih 9 ekor. Berat anak yg disapih yg diberi Bio B 12,32
Kg/ekor, tanpa 11,43Kg/ekor. Non Probiotik = Kelompok babi yang tidak
diberikan Bio B. Probiotik Bio B = Kelompok babi yang diberikan Bio B.
Jumlah Pemberian pakan 3 Kg/ekor/hari. Komposisi pakan utk induk
Bunting : dedak 60% + jagung 30% + konsentrat 157 10%. Komposisi
pakan Induk menyusui : dedak 55% + jagung 30% + konsentrat 157 15%..
Harga Bio B per liter (1000 cc) = Rp.35.000
sedangkan tanpa Bio B, sebesar Rp 5,400,000 dengan keuntungan sebesar Rp 408,542,
Dari hasil ini menunjukkan bahwa dengan pemberian Bio B pada induk Bunting sampai
dengan umur anak lepas sapih mampu memberikan keuntungan yang lebih besar dan
meningkatkan pendapatan bagi petani pemelihara.
Pemeliharaan induk dengan memberikan Bio B kedalam air minum lebih layak
untuk dilanjutkan karena memberikan RC > 1, Hal ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Soeharsono et al,, (2010) bahwa pemberian probiotik pada babi juga
dapat meningkatkan berat badan serta meningkatkan efisiensi penggunaan ransum
secara signifikan,
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Babi merupakan ternak yang banyak dipelihara di Bali dan ternak yang banyak
dimanfaatkan baik untuk konsumsi maupun kebutuhan upacara agama, Pemberian
Probiotik Bio B pada induk yang sedang bunting mampu meningkatkan bobot lahir
13,17%, dibandingkan tanpa probiotik dan bobot sapih pada anak babi 7,79%, Hasil
analisis usahatani menunjukkan pemberian probiotk Bio B mampu meningkatkan
keuntungan sampai Rp, 1,031,042, dan R/C Ratio mencapai 1,20 sehingga layak untuk
di rekomendasikan,
Saran
Untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan probiotik Bio B perlu dilakukan
pemberian Bio B pada babi fase pembesaran dan fase penggemukan
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ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah: (1) menyepakatipersyaratan yang mesti dipenuhi oleh petani
mitra dan perusahaan; (2) menemukanpaketteknologidanpembiayaan yang
mengoptimalkan marjin kontribusi usahatani jagung; (3) menghasilkan prosedur
operasional baku yang disepakati untuk dilaksanakan.Untuk mencapai tujuan penelitian
maka dilaksanakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian
dilaksanakan dengan metode observasi, survey, wawancara mendalam, diskusi
kelompok terarah dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan chi square. Dari hasil
penelitian disimpulkan bahwa: (1) sasaran pengembangan agribisnis jagung adalah
petani yang menguasai lahan pertanian minimal 0,25 ha, di kawasan lahan pertanian
beririgasi air tanah atau air permukaan baik teknis maupun setengah teknis, memiliki
akses terhadap kelompoktani sehamparan, serta bersedia menerapkan teknolog
ibudidaya pertanian dan rekaya sasosial yang diintroduksikan; (2) Perusahaan yang
berperaan sebagai leader dalam pengembangan agribisnis jagung adalah perusahaan
yang memiliki paket teknologi yang telah memenuhi target produktivitas minimal 6
ton/ha yang diintroduksikan kepada petani melaui tenaga pendamping lapangan, serta
memiliki kemampuan membayar secara tunai berdasarkan harga pasar seluruh produksi
jagung yang dihasilkan oleh petani mitra; perusahaan berkewajiban melakukan uji
teknologi berupa demfarm atau demarea di lokasi pengembangan agribisnis jagung
sebelum paket teknologi diintroduksikan dengan menyediakan bantuan pembiayaan
sesuai kebutuhan petani; (3) Kolaborasi rantai pasok antara petani mitra dengan
perusahaan dimungkinkan apabila para pihak mengikuti prosedur operasional baku :
pemilihan lokasi, seleksi mitra media dan tenaga pendamping lapang dan petani yang
terhimpun dalam Kelompok Tani sehamparan (kawasan), serta pendampingan
penerapan teknologi dan rekayasa sosial.
___________________
Kata Kunci: marjin kontribusi, paket teknologi, produktivitas, pendampingan, rekayasa
social.
ABSTRACT
The purpose of this research is: (1) to develop agreed requirements for farmers and
companies to engage in a corn farming partnership; (2) to find technological and
financial packages to optimize the contribution margins of the corn farms; (3) to
produce a standard operating procedure to be implemented under the partnership. To
achieve the objectives, this research applied quantitative and qualitative approaches;
and conducted a series of observations, surveys, interviews, focus group discussions
and desk study. Data was analysis with chi square. This research concluded that: (1)
target farmers for corn agribusiness development should have at least 0.25 ha irrigated
farm land, have access to farmer groups in a clustered farm area,and be willing to
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apply the cultivation and social engineering technology introduced by the company
partner; (2) the partner company (as the leader of the corn agribusiness development)
should have and introduce a technological package with corn productivity at least 6
tons per ha farm land (assisted by field extension staffs); would pay in cash all corns
produced by the farmers at market price; would be obliged to test the technology on site
(before introduced) in a form of demonstration farm or demonstration area; and should
provide financial assistance according to the needs of farmers; (3) supply chain
collaboration between farmers and company partners is possible if the parties follow
the standard operating procedure: the selection of farm location, field extension agent
and staff, and farmer groups), and thefacilitation provided for the implementation of
introduced cultivation and social engineering technology.
Keywords: contribution margin, package technology, productivity, mentoring, social
engineering.

LATAR BELAKANG
Tingkat ketergantungan petani terhadap penggunaan teknologi input (benih, dan
pupuk) yang bersumber dari luar masih sangat tinggi, dan menjadi masalah yang pelik
apabila tidak tersedia sumber pembiayaan (modal) yang dimikiki petani untuk
memenuhi kebutuhan teknologi input tersebut. Pemerintah telah berupaya mengatasinya
melalui program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), pupuk kimia bersubsidi,
menyediaan pembiayaan yang bersumber dari Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
(KKPE) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Untuk mendapatkan
sumber pembiayaan dari luar diperlukan perusahaan atau gabungan kelompok tani
sebagai penjamin (avalis). Beberapa perusahaan telah memanfaatkan skim KKPE dan
PKBL dengan menyelenggarakan kolaborasi rantai pasok pada pengembangan
agribibisnis jagung, namun mengarah pada kegagalan (Tajidan, 2012).
Kegagalan dalam membina kolaborasi rantai pasok muncul ketika musim panen
tiba di mana para tengkulak berani membeli jagung dari petani dengan harga yang lebih
mahal dari harga pembelian perusahaan di satu pihak. Di pihak lain, petani tertarik
dengan harga yang lebih mahal tersebut. Dengan menjual jagung ke tengkulak, selain
mendapatkan harga penjualan yang lebih mahal, juga petani dapat terhindar dari
pemotongan hutang-hutangnya pada perusahaan, namun berakibat merugikan pihak
perusahaan (Tajidan, 2014).
Upaya perusahaan dalam membina kolaborasi rantai pasok yang berkelanjutan
dengan petani telah dikaji oleh Tajidan (2014) yaitu perusahaan memberikan insentif
kepada petani, berupa potongan harga input hingga 10% dan pembayaran output dengan
harga 10% di atas harga pasar, serta suplus produsen minimal yang diterima petani Rp 2
juta/ha/musim tanam, serta ada jaminan bahwa seluruh kredit yang disalurkan kepada
petani mitra dapat ditarik kembali. Namun pemberian insentif harga semata tampaknya
belum cukup, masih dibutuhkan kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan berbagi
resiko (Pawisari, 2011; Simanjuntak, 2006; Sanglestsawai, et al., 2012)), serta selektif
dalam menentukan petani mitra (Salmela, 2011) dan kolaborasi rantai pasok harus
dibuat kompetitif (Mathuramaytha, 2011). Oleh karena itu selain insentif dan
disinsentif, masih dibutuhkan persyaratan yang mesti dipenuhi, prosedur operasional
baku, serta peran dan kontribusi masing-masing pihak yang terlibat dalam kolaborasi
rantai pasok yang meliputi petani, perusahaan dan pemerintah lokal yang dirumuskan
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dalam aturan atau awiq-awiq yang disepakati bersama oleh para pihak, sebelum
diimpelentasikan dalam bentuk Pilot Projek.
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :
1. Menyepakati persyaratan yang mesti dipenuhi oleh petani mitra dan perusahaan
dengan menggunakan kriteria akademis;
2. Menemukan paket teknologi dan pembiayaan yang mengotimalkan marjin kontribusi
usahatani jagung petani mitra
3. Menghasilkan prosedur operasional baku yang disepakati untuk dilaksanakan dan
diperankan oleh para pihak yang terlibat dalam kolaborsi rantai pasok
BAHAN DAN METODA
Pemilihan Lokasi Penelitian
Penelitisan dilaksanakan di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan dengan
pertimbangan bahwa kedua kecamatan tersebut merupakan sentra produksi tanaman
jagung di Kabupaten Lombok Utara.
Pemilihan Kelompok Tani
Sebagai sasaran penelitian ini adalah kelompok tani
menyelenggarakan kolaborasi rantai pasok dengan perusahaan, yaitu:

yang

telah

Tabel 1. Daftar Nama Kelompok Tani
No
1
2
3

Nama Kelompok Tani
Apeq-apeq
Keluarga Sejahtera
Bina Karya Mandiri

4

Peruakan Maju

5

Lembah Taniga

Dusun
Temuan Sari
Langkangkok
Pawang Kunyit
I
Panggung
Barat
Amor-amor

Desa
Akar-akar
Akar-akar
Mumbul Sari

Kecamatan
Bayan
Bayan
Bayan

Selengen

Kayangan

Gumantar

Kayangan

Pemilihan Responden
Jumlah seluruh petani sebanyak 66 orang yang berkolaborasi dengan perusahaan
PT ACD ditetapkan sebagai responden, namun setelah dilakukan survey terpilih
sebanyak 60 orang petani yang benar-benar sebagai peserta kolaborasi, sementara 6
(enam) orang lainnya tidak memenuhi syarat, karena mengundurkan diri dalam
pelaksanaan kolaborasi rantai pasik.
Pemilihan Informan Kunci
Untuk menggali informasi secara lengkap dan akurat tentang penyelenggaraan
kolaborasi rantai pasok, maka dilakukan wawancara mendalam dengan Ketua
Kelompok Tani, Petugas Pendamping Lapang, Penyuluh Pertanian Lapangan, Ketua
Kelompok Tani Nelayan Andalan.
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Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan survey, observasi dan evaluasi
kondisi lahan usahatani, wawancara mendalam, desk study, dan diskusi kelompok
terarah.
Analisis Data
Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk tabel dan grafik,
serta statistik infrensi non parametrik chi suare.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Petani Responden
Petani yang berhasil adalah yang mampu mengembalikan modal pinjaman dengan
menyerahkan produksi jagung kepada perusahaan. Petani yang berhasil rata-rata
umurnya di atas 50 tahun, sementara petani yang gagal usianya di bawah 50 tahun.
Tabel 2. Rata-rata Usia Petani di Kabupaten Lombok Utara
Kecamatan
Berhasil
Gagal
Rata-rata
Bayan
50,09
48.39
49,45
Kayangan
52,19
46.43
50,44
Rata-rata
50,95
47,79
49,80
Keberhasilan atau kegagalan petani dalam menjalan kolaborasi rantai pasok
tidak ditentukan oleh besarnya rumah tangga, rumah tangga petani dengan jumlah
anggota rumah tangga yang lebih sedikit ataupun lebih besar masing-masing punya
peluang untuk berhasil ataupun gagal (Hamidi, 2008; Fizanti dan Kusnandar, 2012).
Tabel 3. Rata-rata Besar Rumah Tangga Petani
Kecamatan
Bayan
Kayangan
Rata-rata

Berhasil
4,30
5,13
4,64

Gagal
4,71
4,32
4,59

Rata-rata
4,46
4,88
4,62

Bila diperhatikan penyebaran kepemilikan handpon di kalangan para petani
tampak bahwa persentase petani yang memiliki handpon di kecamatan Kayangan relatif
lebih banyak bila dibandingkan dengan di Kecamatan Bayan. Dari 37 orang petani di
kecamatan Bayan hanya 6 orang (10%), sementara di Kecamatan Kayangan sebanyak
14 orang (23,33%) dari 60 orang petani responden.
Tabel 4. Kepemilikan lepon Genggam
Kecamatan
Berhasil
Gagal
Jumlah
Bayan
3
3
6 (10,00%)
Kayangan
8
6
14 (23,33%)
Jumlah
11
9
20 (33,33%)
Walau ada perbedaan yang siginifikan antara persentase kepemilikan telpon
genggam (hand phone) di Kecamatan Bayan dengan petani di Kecamatan Kayangan,
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namun keberhasilan atau kegagalan kolaborasi rantai pasok pada pengembangan
agribisnis jagung tampak tidak ada hubungannya, artinya handpon bukan dimanfaatkan
secara optimal sebagai media koordinasi antara petugas pendamping dengan para
petani, sementara koordinasi merupakan faktor penentu keberhasilan kolaborasi
(Tanutomo, 2015; Thomas dan Grifin, 1996), serta dapat dimanfaatkan sebagai
kompensasi sumberdaya manusia dan sebagai strategi manajemen rantai pasok
(Suhendi, 2009; Utomo, 2011). Persentase petani yang memiliki handpon relatif masih
sedikit, sehingga pemanfaatan media handpon sebagai media komunikasi dan
koordinasi belum mencapai harapan
Akses informasi memiliki nilai ekonomi (Wang dan Cheung, 2004). Nilai
ekonomi suatu informasi bergantung pada urgensinya dalam pengambilan keputusan
(Anatan dan Ellitan, 2008; Bansod dan Borade, 2007). Semakin penting dan urgen suatu
informasi, maka semakin besar nilai ekonomi dari informasi tersebut. Pihak yang
membutuhkan suatu informasi yang urgen akan bersedia mengeluarkan sejumlah biaya
untuk mendapatkan informasi tersebut. Nilai ekonomi suatu informasi lebih besar bila
dibandingkan dengan biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan informasi tersebut
(Alene, et al., 2009).
Tersedianya lahan usahatani merupakan satu di antara sejumlah persyaratan
yang mesti dipenuhi oleh petani agar dapat melangsungkan aktivitas usahataninya
termasuk aktivitas agribisnis jagung mulai dari mempersiapkan faktor produksi/ input
pertanian yang diperlukan, penyelenggaraan budidaya pertanian, penanganan panen dan
pasca panen/pengolahan hasil, dan pemasaran hasil-hasil pertanian (Hadijah, 2009; Sun,
et al., 2013)).
Tabel 5. Rata-rata Luas Lahan Usahatani Jagung
Kecamatan
Bayan
Kayangan
Rata-rata

Berhasil
1,92 (n11= 23)
1,03 (n21=14)
1,58 (n. 1=37)

Gagal
1,25 (n12=16)
2,16 (n22= 7)
1,53 (n.2=23)

Rata-rata
1,65 (n1.=39)
1,41 (n2.=21)
1,56 (N..=60)

Luas lahan usahatani jagung berkisar antara 0,25 ha sampai dengan 10,00 ha
dengan rata-rata 1,56 ha. Luas lahan usahatani tidak menjadi pertimbangan dalam
menentukan penetapan petani mitra, namun patut dipertimbangkan bahwa luas 0,25 ha
sebagai batas minimun penguasaan lahan setiap rumah tangga petani. Penetapan luas
lahan minimum penguasaan lahan dimaksudkan untuk efisiensi dalam pembinaan dan
pendampingan usaha (Nazam, et al., 2011).
Ketersediaan Jaringan Irigasi
Lahan usahatani tanaman jagung dapat diusahakan di sawah pada musim
kemarau dan di ladang pada musim penghujan. Mengusahakan tanaman jagung di
ladang lebih beresiko jika dibandingkan di sawah, terutama resiko pengairan. Usahatani
tanaman jagung yang diusahakan di ladang menghadapi resiko kekeringan apabila curah
hujan relatif kecil dan periode hujan lebih singkat dari umur tanaman jagung, serta pada
saat tanaman jagung membutuhkan air, kucuran air hujan tidak kunjung tercurah.
Resiko cuaca dan curah hujan yang tak menentu diantisipasi dengan mengusahakan
tanaman jagung pada lahan sawah pada musim kemarau atau melalui pemanfaatan
sumber air tanah dengan menggunakan pompa (Suharjito, et al., 2010). Penggunaan
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pompa air membutuhkan biaya usahatani yang relatif besar yang dapat menurunkan
pendapatan usahatani.
Pengalaman Berusahatani Jagung
Kemampuan petani dalam berusahatani ditentukan oleh pengetahuan dan
keterampilan yang dimilikinya. Pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya
tanaman jagung ditentukan oleh keaktifannya dalam mengikuti penyuluhan dan
pengalamannya berusahatani. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur
pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya jagung adalah produktivitas
usahataninya (Sjah, 2011).
Dari data primer yang dihimpun menunjukkan bahwa seluruh petani telah
memiliki pengalaman yang cukup dalam berusahatani jagung antara 2 sampai dengan
15 musim tanam dengan rata-rata 6 musim tanam, hanya saja belum berpengalaman
menggunakaan benih jagung hibrida, sistem tanam jajar legowo dan penggunaan input
lengkap. Perubahan aplikasi teknologi ini membutuhkan adaptasi dalam perilaku petani,
sehingga dibutuhkan tenaga penyuluh atau pendamping bagi para petani yang mengikuti
kolaborasi rantai pasok, yaitu mewujudkan transfer teknologi dan aliran informasi.
Tabel 6. Rata-rata Pengalaman Petani Dalam Berusahatani Jagung
Kecamatan
Bayan
Kayangan
Rata-rata

Berhasil
6,4 (n11= 23)
7,4 (n21=14)
6,8 (n.1=37)

Gagal
4,1 (n12=16)
3,8 (n22= 7)
4,0 (n.2=23)

Rata-rata
5,5 (n1.=39)
6,2 (n2.=21)
5,7 (N..=60)

Pengalaman berusahatani tampaknya memberikan kontribusi yang signifikan
dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan berusahatani jagung. Pengalaman
berusahatani jagung lebih dari empat musim tanam menghantarkan petani semakin
terampil dan mahir menerapkan teknologi, sehingga mampu menghasilkan produktivitas
usahatani di atas 6 ton/ha.
Pengalaman berusahatani menjadi salah satu faktor yang patut dipertimbangkan
dalam merekrut petani mitra dalam kolaborasi rantai pasok, di samping pertimbangan
penguasaan atas lahan dan terhimpun dalam kelompok tani.
Terhimpun Dalam Kelembagaan Kelompok Tani
Kelompok Tani merupakan instrumen kelembagaan yang hingga kini masih
diyakini sebagai wahana pembelajaran dan proses berorganisasi di antara para petani,
serta sebagai upaya peningkatan daya tawar (bargainning position) dalam menjalin
kerja sama dengan para pihak yang memiliki kepentingan dengan petani dan
memudahkan para pihak dalam membuka dan mempererat hubungan kerja sama yang
saling membutuhkan, saling membesarkan dan saling menguntungkan (Tajidan, 2013).
Kesediaan Menerapkan Paket Teknologi
Satu di antara persyaratan yang mesti dimiliki oleh avalis adalah tersedianya
teknologi produksi yang mampu meningkatkan produktivitas usahatani. Dengan
bekerjasama dengan institusi pemilik teknologi atau rekayasa sosial yaitu lembagalembaga penelitian atau konsultan bidang pertanian, para avalis mengintroduksi
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teknologi pertanian tersebut. Teknologi yang diintriduksi adalah teknologi yang secara
empiris telah teruji afektivitas dan efisiensinya, dan produksi yang dihasikkan sesuai
dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan industri selaku konsumen pengguna.
Dalam hal ini, teknologi budidaya jagung yang diintoduksikan kepada para
petani memiliki jaminan produktivitas yang tinggi, lebih tinggi dari teknologi yang
biasa digunakan oleh petani (Priyono, at al., 2011). Petani sebagai mitra perusahaan
dalam berkolaborasi dituntut untuk bersedia menerapkan teknologi yang dianjurkan
agar proses tranfer informasi, teknology dan modal dapat direalisasikan sebagaimana
mestinya.
Petani dengan karakteristik dan latar belakang yang beragam sering kali para
pendamping atau penyuluh pertanian di lapangan dihadapkan pada fenomena di mana
beberapa orang petani tidak bersedia menerapkan seluruh paket teknology yang
dianjurkan, atau bersedia menerapkan sebagian dari paket yang dianjurkan tersebut.
Persoalan ini kerap menjadi sumber komplik yang tidak dapat dihindari, karena petani
belum melihat hasil konkrit dari teknologi yang dianjurkan (Tajidam, 2014). Oleh
karena, perusahaan avalis sebaiknya mengawali kegiatannya dengan memberikan
penyuluhan kepada petani melalui sekolah lapang agribisnis jagung yang dilengkapi
dengan wahana belajar berupa demplot atau demfarm. Bagi perusahaan selaku avalis
hendaknya realistis dalam menyikapi petani, sebab apabila petani tidak bersedia
mengaplikasikan teknologi yang dianjurkan, maka dapat berakibat kerugian para pihak
yang terlibat, baik petani selaku debitur mapun avalis selaku kreditur. Fungsi demplot
atau demfarm tersebut adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian
para petani, sehingga petani dapat menyaksikan dengan seluruh raga dan indra atas
proses aplikasi teknologi dan hasil panen yang dapat dicapai.
Kesamaan Domisili Petani dan Wilayah Kerja Kelompok Tani
Kelompok tani berfungsi mengkoordinasikan berbagai aktivitas kelompok tani
kepada para petani selaku anggotanya. Pengurus kelompok tani terkendala apabila
anggota kelompok tani beromosili di luar wilayah kerja kelompok tani. Dari
penelusuran domisili anggota kelompok tani yang tinggal di luar wilayah kerja
kelompok tani menghadapi kendala koordinasi disebabkan karena kesulitan
menginformasikan perkembangan kegiatan kelompok, sehingga anggota kelompok tani
yang berdomisili diluar wilayah kerja jarang dapat menghadiri rapat / pertemuan
kelompok, akibatnya informasi penting tidak sapat sampai kepadanya.
Persyaratan domisili petani dalam wilayah kerja kelompok tani dimaksudkan
agar petani memperoleh akses informasi lengkap kegiatan kelompok tani, serta terjalin
komunikasi yang inten. Bagi petani yang memiliki handpon, kendala jarak dapat
teratasi, namun saat penelitian ini dilaksanakan masih 1/3 dari jumlah petani yang
memiliki handpon, sementara 2/3 lainnya belum memiliki.
Rencana Definitif Kegiatan Kelompok (RDKK)
RDKK merupakan unsur persyaratan normatif dari eksistensi kelompok tani.
RDKK dilengkapi dengan persetujuan Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) yang
dibuktikan dengan adanya pembubuhan tandatangan. Dalam realitasnya, kerap kali
persetujuan PPL tersebut hanya sebatas mengetahui, namun tidak ikut
bertanggungjawab atas proses, output dan outcome dari penyelenggaraan kolaborasi
rantai pasok. Hakekat dari persetujuan tersebut adalah ikut melakukan pengecekan atas
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kebenaran dokumen, mengawasi, melakukan supervisi, dan melakukan pembinaan
kelembagaan dan penerapan teknologi. Penyusunan RDKK pada batas waktu yang limit
mengakibatkan PPL tidak punya kesempatan untuk melakukan pemeriksaan atas
dokumen RDKK, sementara konten RDKK berimplikasi pada penyaluran input, aplikasi
teknologi, serta besaran kredit yang diterima petani.
RDKK sangat rawan dipermainkan oleh pengurus kelompok dan petugas
pendamping. Penggunaan RDKK menjadi media untuk memperbesar jumlah pinjaman
dari yang semestinya, sementara pengecekatan dan pengawasan atas konsten RDKK
sangat lemah dan minim. Oleh karena itu, penyusunan RDKK dilakukan dalam suatu
rapat kelompok tani yang dihadiri oleh PPL dan Petugas Pendamping dari perusahaan.
Penyusunan RDKK atas kebutuhan dan persetujuan tiap-tiap petani.
Kelayakan Penyaluran dan Penilaian Penggunaan Kredit
Sebagai syarat bagi petani agar dapat melakukan kolaborasi rantai pasok dengan
petani adalah:
1. Memiliki penguasaan atas lahan pertanian dengan status milik, hibah, sewa, gadai,
atau sakap.
2. Memiliki bukti penguasaan atas lahan berupa sertifikat, Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) atau bukti pelunasaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau
bukti transaksi antara petani dan pemilik lahan pertanian.
3. Lahan pertanian pada item 1 (satu) merupakan lahan pertanian sawah beririgasi
(teknis atau setengah teknis), bukan sawah tadah hujan.
4. Petani berpengalaman dalam berusahatani jagung minimal 1 (satu) kali musim
tanam di lahan usahatani yang dikuasai pada item 1 (satu) dengan produktivitas
minimal 6 (enam) ton/hektar jagung tongkol kering panen kadar air 20% s.d 25%.
5. Petani merupakan anggota Kelompok Tani sehamparan dan berdomisili di wilayah
kerja Kelompok Tani.
6. Petani dan ketua Kelompok Tani bersedia menerapkan sebagian atau seluruh paket
teknologi budidaya jagung yang direkomendasikan.
7. Petani dan ketua Kelompok Tani berdomisili dalam satu wilayah desa; saling kenal
nama, wajah dan alamat masing-masing.
8. Rencana Definitif Kegiatan Kelompok (RDKK) disusun oleh petani dan ketua
Kelompok Tani dan memperoleh persetujuan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
dan Tenaga Pendamping (PL) dari perusahaan.
9. Petani dan ketua kelompok tani memiliki sifat yang jujur (siddik), amanah
(menepati janji), tabliq (menyampaikan), dan fatanah (transparan).
Persyaratan Perusahaan Avalis
1. Memiliki paket teknology yang teruji secara ilmiah menghasilkan produktivitas
yang tinggi
Tabel 7. Paket Tekonogy Yang Ditawarkan oleh PT ACS
No
1
2
3
4
5

Paket Teknolgi
Benih Unggul Hibrida NK22
Pupuk Urea
Pupuk NPK
Pupuk Organik Cair
Gramoxon
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Kuantitas
20
300
300
6
3

Satuan
kg/ha
kg/ha
kg/ha
l/ha
l/ha

911

6
Cruiser
7
Calaris
8
Alika
9
Amistartop
Sumber: Petugas Pendamping PT ACS

62,5
1,5
800
800

ml/ha
l/ha
ml/ha
ml/ha

Persyaratan tersedianya paket teknologi yang telah teruji secara ilmiah yang
menghasilkan produktivits yang tinggi merupakan persyaratan yang mesti ada. Daya
tarik kolaborasi rantai pasok terletak pada efektivitas dan efisiensi. Penggunaan benih
unggul hibrida, pemupukan berimbang, dan sistem tanam jajar legowo, serta
penggunaan pestisida nabati (Proyono, dan Muthahanas, 2011) merupakan paket
teknologi mutakhir yang telah teruji kemampuannya dalam meningkatkan produksi. PT
ACS dan beberapa perusahaan lain yang telah membina petani dalam suatu sistem
kemitraan juga membawa paket teknologi masing-masing.
Paket teknologi yang dibawa oleh perusahaan avalis bersifat sukarela, artinya
petani dapat memilah dan memilih komponen teknologi yang akan diadopsi, terutama
paket teknologi pestisida. Pestisida diberikan kepada petani apabila dibutuhkan, yaitu
apabila ada serangan hama dan penyakit, sementara bila tidak ada serangan hama
penyakit, maka petani tidak perlu dipaksakan untuk membeli.
2. Paket teknology diintroduksikan bersamaan dengan paket kredit kepada petani
Salah satu permasalahan yang dihadapi petani dalam mengintroduksi teknologi
adalah terbatasnya jumlah modal yang dimiliki petani. Untuk mengatasi permasalahan
permodalan yang dimiliki petani, maka perusahaan selaku avalis mengupayakan sumber
pembiayaan dari lembaga keuangan atau mengusahakan adanya donasi dari pihak
ketiga. Di antara sumber pembiayaan yang dapat diakses oleh perusahaan adalah Kredit
Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Community Social Responsibility (CSR) Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), seperti
Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
Tabel 8. Pembiayaan Usahatani Jagung Per Hektar
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Komponen
Benih Jagung NK22
Pupuk Urea
Pupuk NPK
Pupuk Organik Cair
Gramoxon
Cruiser
Calaris
Alika
Amistartop
Upah tenaga kerja

Kuantitas Harga Satuan (Rp) Pembiayaan (Rp)
20
70.000
1.400.000
300
2.000
600.000
300
2.500
750.000
6
65.000
390.000
3
85.000
195.000
62,5
2.500
156.250
1,5
295.000
442.500
800
1.500
1.200.000
800
700
560.000
1,0
3.300.000
3.300.000
Jumlah
8.993.750
Sumber: Petugas Pendamping PT ACS
PT Asia Crop Solutin (ACS) menyediakan pembiayaan kepada petani.
Pembiyaan tersebut disampaikan kepada petani dalam bentuk natural dan innatural.
Penyaluran natural terdiri atas benih, pupuk urea, pupuk NPK, pupuk organik cair dan
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pestisida; sementara biaya pengolahan tanah, pemeliharaan dan panen diberikan dalam
bentuk innatura atau tunai
Perusahaan-perusahaan yang menjadi avalis seperti PT Sang Hyang Seri, PT
Pertani, PT Pupuk Kaltim dan lain-lain senantiasa menyediakan pembiayaan dalam
penyelenggaraan kolaborasi (kemitraan) dengan petani. Demikian pula berbagai
program peningkatan produksi pertanian dalam rangka swasembada pangan, pemerintah
senantiasa menyertakan pembiayaan, misalnya program intensifikasi masal (inmas),
program bimbingan masal (bimas), program upaya khusus (upsus) dan program supra
upaya khusus. Program peningkatan produksi di era orde baru disediakan pembiayaan
berupa kredit yang disebut Kredit Usaha Tani (KUT). Demikian program gerakan
peningkatan produksi padi dan jagung (gema palagung) dan program upaya khusus
peningkatan produksi padi, jagung dan kedele (pajale) pada era reformasi disertakan
dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah yang disebut bantuan sosial (bansos) dan
bantuan pemerintah (bantah).
Pembiayaan yang bersumber dari kredit apakah itu KUT atau lainnya senantiasa
menyisakan permasalahan kemaceten kredit. Sampai saat ini sulit ditermukan
pengembalian kredit berlangsung sukses, namun cenderung menghadapi permasalahan
kemacetan yang berujung pada kerugian dialami oleh perusahaan selaku avalis.
Persoalan ini belum terpecahkan hingga saat ini. Pada era reformasi, permasalahan
pembiayaan tersebut diatasi melalui bantuan sosial atau bantuan pemerintah. Bantuan
tersebut berupa hibah yang disalurkan melalui kelompok tani dan tidak perlu
dikembalikan, hanya saja jumlah dana bantuan sosial tersebut tidak dapat menjangkau
seluruh petani. Kelompok Tani yang memiliki akses saja yang berpeluang mendapatkan
bantuan sosial tersebut, sementara sebagian besar kelompok tani dan petani tidak
menerima bantuan sosial tersebut.
3. Memiliki tenaga pendamping lapang yang memberikan bimbingan teknis kepada
kelompok tani
Transfer teknology dan pembiayaan dimungkinkan apabila tersedia agen yang
berperan sebagai penghubung antara perusahaan dengan petani mitra. Yang berperan
sebagai agen penghubung adalah petugas / tenaga pendamping lapang (PL). Keberadaan
PL sangat menentukan bagi terselenggaranya kemitraan (kolaborsi) antara perusahaan
dengan petani. PL bertugas : 1) melakukan pendataan petani calon mitra, 2) menyeleksi
calon petani mitra yang memenuhi persyaratan, 3) mengadakan rapat dan pertemuan, 4)
memberikan pengarahan, penyuluhan dan pendampingan, 5) membuat kontrak /
perjanjian, 6) menyalurkan input / sarana produksi, 7) melakukan pengendalian dan
pembinaan, 8) melakukan suprevisi dan pengarahan, 9) mendiskusikan jadwal tanam,
pembumbunan, pemupukan, pengairan, pengendalian hama, dan panen; 10) membeli
dan menimbang hasil panen, 11) dan tugas lain yang diberikan oleh perusahaan.
PL selain melaksanakan tugas teknis seperti yang disebutkan di atas, PL juga
membina dan mendampingi kelembagaan kelompok tani bersama Penyuluh Pertanian
Lapang (PPL) dari unsur pemerintah, serta berkoordinasi dengan para pemangku
kepentingan di lokasi tugas masing-masing.
Penggunaan mitra media sebagai penghubung antara perusahaan dengan petani
kerap kali tidak efektif, sebab mitra media kerap menyalahgunakan kewenangan yang
diberikan perusahaan. Mitra media yang semestinya membantu kelancaran penyaluran
input/ sarana produksi dan pengembalian pinjaman (kredit) justru menghambat atau
manyelewengkan penggunaan sarana produksi dan pengembalian pinjaman. Sarana
produksi yang seharusnya diberikan kepada petani dijual kepada pihak lain, atau
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pembiyaan yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan petani dipinjam untuk
kepentingan dirinya. Oleh karena itu sebaiknya perusahaan berhubungan langsung
dengan petani mitra.
Sebagai ujung tombak perusahaan, PL dituntut untuk memiliki pengetahuan dan
keterampilan teknis serta mampu mengintroduksikannya kepada para petani di wilayah
kerja masing-masing, serta memiliki kemampuan manajerial dalam mengorganisasikan
sumberdaya yang ditansfer dari perusahaan dan sumberdaya yang dimiliki oleh para
petani. Oleh karena itu, para PL perlu mendapatkan pembekalan serta mendapatkan
panduan dan bimbingan teknis dari perusahaan atau para pihak yang kompeten dalam
bidangnya. Para PL yang bertugas di Kabupaten Lombok Utara telah memenuhi
kemampuan teknis yang dibutuhkan, hanya saja mereka umumnya belum mampu
menyeleksi para petani calon mitra yang memenuhi kriteria 5 C (character, capasity,
capiyal, collateral and consition), serta belum sepenuhnya dapat mengukur dan
menganalisis pedoman 3 R (return, repayment capasity, risk-bearing ability) sebagai
mana yang telah diuraikan di atas.
4. Memiliki kemampuan permodalan yang cukup untuk membeli seluruh produksi
yang dihasilkan petani sesuai harga pasar
Jumlah modal sering menjadi kendala bagi perusahaan dalam menampung
seluruh produksi yang dihasilkan petani, sementara panen berlangsung serentak dalam
waktu yang hampir bersamaan, serta petani mendesak untuk segera dibayarkan hasil
panennya (cash and carry). Petani keberatan apabila hasil panennya tidak segera
dibayar, karena hasil penjualan dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang
sebelumnya telah tertunda. Umumnya petani menginginkan hasil panennya dibayar
tunai sebelum hasil panen diangkut oleh perusahaan.
Perusahaan memiliki modal terbatas akan menunda pembayaran hasil panen
petani, sementara petani butuh hasil panennya dibayar secepat mungkin. Kondisi ini
diperparah apabila perusahaan baru membayar setelah jagung petani dikeringkan dan
dijual kepada pihak ketiga.
Musim panen yang bersamaan menyulitkan bagi perusahaan untuk menerima
hasil panen petani, karena keterbatasan petugas di lapangan yang sanggu menangani
seluruh hasil panen petani. Penjadwalan waktu panen, serta menambah tenaga dan
armada angkutan, serta memiliki mesin pengering (silo) merupan solusi yang dapat
digunakan untuk mengatasi masalah panen, di samping penyediaan modal yang cukup
untuk membayar seluruh hasil panen petani.
Persoalan yang kerap muncul pada musim panen adalah kesepakatan harga
antara petani dengan petugas perusahaan . Penggunaan harga pasar sebagai patokan
sering menimbulkan perselesihian yang berujung pada komplik antara petani dengan
petugas perusahaan. Pedagang pengumpul desa kerap merusak menaikkan harga beli di
atas harga yang ditetapkan perusahaan agar mereka dapat barang, meskipun dengan
melakukan kecurangan ketika penimbangan hasil panen.
5. Penguasaan atas sarana transportasi, gudang penampungan hasil panen, mesin
pemipil dan mesin pengering (silo)
Armada angkutan diperlukan dalam jumlah yang cukup banyak, karena lokasi
usahatani yang terpencar, serta jarak lokasi usahatani dengan lantai jemur atau gudang
yang relatif jauh. Sebagai gambaran bahwa lokasi petani mitra di Kecamatan Bayan dan
Kayangan Kabupaten Lombok Utara, sementara gudang dan lantai jemur berlokasi di
Kecamatan Batu Keliang Kabupaten Lombok Utara. Jarak tersebut relatif jauh yang
membutuhkan waktu 2 sampai 3 jam sekali perjalanan, sehingga satu armada angkutan
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hanya mampu mengangkut 1 sampai 2 kali sehari. Ditinjau dari biaya transportasi dan
waktu tempuh dinilai tidak efisien. Oleh karena itu penempatkan lokasi gudang atau
lantai jemur harus mempertimbangkan aspek efisiensi dengan menggunakan kriteria
material index, apakah dekat lokasi bahan baku atau dekat lokasi konsumen pengguna.
Kesulitan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan adalah tempat penampungan
hasil panen berupa gudang dengan kapasitas yang mencukupi sebagai tempat
penyimpanan hasil panen jagung. Perusahaan yang bermitra dengan petani umumnya
menyewa gudang atau lantai jemur sebagai base camp kegiatan di sentra-sentra
produksi pertanian, umumnya kapasitas gudang tidak mencukupi kkutanebutuhan
karena musim panen berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan, sehingga
terpaksa ditumpuk di luar bangunan gudang. Tempat peny impanan yang tidak
memenuhi syarat dapat menurunkan kualitas jagung,
Perusahaan yang menyelenggarakan kemitraan (berkolaborasi) dengan petani
umumnya menggunakan mesin pemipil jagung. Pemipilan dengan menggunakan tenaga
manusia sudah
ditinggalkan, dan telah beralih menggunakan mesin pemipil.
Perusahaan yang bermitra dengan petani menyediakan mesin pemipil jagung untuk
keperluan sendiri atau menyewakannya kepada petani. Persoalan tenaga kerja untuk
kebutuhan pemipilan telah mampu diatasi melalui penyediaan mesin pemipil tersebut.
Pengeringan jagung hingga penelitian ini dilaksanakan masih menggunakan
energy surya (menjemur) dengan cara menyebarkannya pada lantai jemur yang terbuat
dari campuran pasir semen. Pengeringan dengan cara menjemur tersebut terkendala oleh
cuaca mendung atau hujan, sehingga menghambat proses pengeringan. Keterlambatan
pengeringan mengakibatkan jagung ditumbuhi jamur, serta dapat mengakibatkan
timbulnya aplatoxin. Jagung yang tercemar aplatoxin ditolak oleh pabrik pakan ternak
selaku industri pengguna jagung. Pabrik pakan ternak merupakan user tersebesar jagung
di Indonesia. Jagung yang terkena aplatoxin harganya merosot, karena pembelinya
terbatas pada peternak ayam petelur.
Kendala tenaga kerja pada musim panen juga dialami oleh petani, karena pada
musim panen, permintaan tenaga kerja meningkat derastis, sehingga waktu panen
ditentukan oleh kesempatan dan kesediaan buruh tani. Petani mitra akan sangat terbantu
apabila perusahaan selaku avalis mampu menyediakan mesin panen (combine
harvester), yaitu mesin panen otomatis yang langsung mengolah jagung menjadi jagung
pipil kering panen. Jagung pipil panen langsung dipindahkan ke truk pengangkut untuk
diangkut langsung ke mesin pengering (silo). Pemanfaatan mesin panen akan
meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penangan panen dan pascapanen. Juga
dapat menghindari petani menjual hasil panennya ke pihak lain, sehingga perusahaan
dapat memotong hasil penjualan petani dengan kredit yang telah diterimanya.
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Prosedur Operasional Baku
1.Pemilihan Lokasi, Seleksi UMKM dan Petani Mitra

Gambar 1 Prosedur Operasional Baku (POB) Seleksi Lokasi, UMKM dan Petani Mitra
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2. Aliran Informasi, Teknologi dan Pembiayaan

STOKIS /
TOKO /
KIOS

BUMN/BUMS

PEMERINTAH
DAERAH (SKPD)

UMKM/
BUMDES

UPTD / UPT
PENYULUHAN

KELOMPOK
TANI / PETANI

PENYULUH
PERTANIAN
LAPANGAN

Keterangan:
Aliran sarana produksi (input) pertanian
Aliran pembayaran sarana produksi (input) pertanian
Aliran produk (output) pertanian
Aliran pembayaran produk (output) pertanian
Aliran informasi, teknologi dan pembiayaan (bantuan
pemerintah)

Gambar 2. Rancangan Kolaborasi Rantai Pasok Pada Pengembangan Agribisnis
Jagung Model Bantuan Pemerintah

PETERNAK AYAM PETELUR

BANK

UMKM/
BUMDES

UPTD / UPT
PENYULUHAN

KELOMPOK
TANI / PETANI

STOKIS / TOKO /
KIOS SAPRODI

Keterangan:
Aliran sarana produksi (input) pertanian
Aliran pembayaran sarana produksi (input) pertanian
Aliran informasi dan teknologi
Aliran produk (output) pertanian
Aliran pembayaran produk (output) pertanian
Aliran pembiayaan

Gambar 3. Rancangan Kolaborasi Rantai Pasok Pada Pengembangan Agribisnis
Jagung Model Kearifan Lokal

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

917

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Sasaran pengembangan agribisnis jagung adalah petani yang menguasai lahan
pertanian minimal 0,25 ha, di kawasan lahan pertanian beririgasi air tanah atau air
permukaan baik teknis maupun setengah teknis, memiliki akses terhadap kelompok
tani sehamparan (kawasan), serta bersedia menerapkan teknologi buidaya pertanian
dan rekayasa sosial yang diintroduksikan.
b. Perusahaan yang berperaan sebagai leader dalam pengembangan agribisnis jagung
adalah perusahaan yang memiliki paket teknologi yang telah memenuhi target
produktivitas minimal 6 ton/ha yang diintroduksikan kepada petani melaui tenaga
pendamping lapangan, serta memiliki kemampuan membayar secara tunai
berdasarkan harga pasar seluruh produksi jagung yang dihasilkan oleh petani mitra.
c. Peruahaan berkewajiban melakukan uji teknologi berupa demfarm dan demarea di
lokasi pengembangan agribisnis sebelum paket teknologi diintroduksikan kepada
petani dengan menyediakan bantuan pembiayaan sesuai kebutuhan petani.
d. Kolaborasi rantai pasok antara petani mitra dengan perusahaan dimungkinkan
apabila dilakukan dengan mengikuti prosedur operasional baku : pemilihan lokasi,
seleksi mitra media dan tenaga pendamping lapang dan petani yang terhimpun
dalam Kelompok Tani sehamparan (kawasan).
2. Saran
a. Untuk memastikan terselenggaranya kolaborasi rantai pasok pada pengembangan
agribisnis jagung di Kabupaten Lombok Utara diperlukan adanya hasil uji teknologi
di lokasi yang memenuhi persyaratan agroklimat dan persyaratan yang mesti
dipenuhi oleh petani mitra dan perusahaan.
b. Diperlukan keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), UMKM/Bumdes
dan masyarakat dalam pengembangan agribisnis jagung.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis agroforestri berbasis kelapa dan aren secara
finansial di Kabupaten Kolaka. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka pada
Bulan Mei hingga Agustus. Responden ditentukan secara acak sederhana (simple
random sampling). Analisis data yang digunakan adalah NPV, NBCR, dan IRR. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat belas pola agroforestri berbasis kelapa
dan aren yag diusahakan secara subsisten di Kabupaten Kolaka, yaitu: pola (1) kelapaaren, (2) kelapa-aren-kakao, (3) kelapa-aren-kakao-cengkeh, (4) kelapa-aren-cengkehdurian-langsat, (5) aren-cengkeh-durian-langsat, (6) aren-kakao-cengkeh, (7) kelapaaren-kakao-langsat, (8) kelapa-aren-kakao-cengkeh-langsat, (9) kelapa-aren-durianlagsat, (10) aren-kakao-durian-langsat, (11) kelapa-aren-kakao-durian-langsat, (12)
aren-langsat, (13) kelapa-kakao-cengkeh-durian, (14) aren kakao. Pola 3 agroforestri
terbanyak diusahakan oleh masyarakat petani (28.57%). Hasil analisis finansial
menunjukkan bahwa pola agroforestri tersebut adalah yang paling layak secara
finansial. Hal ini didukung dengan nilai NPV, NBCR, dan IRR yang tertinggi diantara
ketigabelas pola agroforestri lainnya.
Kata Kunci: agroforestri, analisis finansial, aren, kelapa, subsisten.

LATAR BELAKANG
Kebun-kebun agroforestri asli Indonesia memperlihatkan ciri-ciri yang pantas
diberi perhatian dalam kerangka pembangunan pertanian dan kehutanan, khususnya
untuk daerah-daerah yang kurang subur. Pada daerah-daerah tersebut hanya tanaman
tahunan saja yang dapat berproduksi secara berkelanjutan, sedangkan untuk tanaman
pangan dan tanaman musiman lain hanya dimungkinkan melalui pemupukan besarbesaran (Rianse dan Abdi, 2010).
Agroforestri merupakan salah satu model pertanian berkelanjutan yang tepatguna, sesuai dengan keadaan petani (Rianse dan Abdi, 2010). Agroforestri pada
umumnya dianggap hanya sebagai "kebun dapur" yang tidak lebih dari sekedar
pelengkap sistem pertanian lainnya, di mana produksinya hanya dikhususkan untuk
konsumsi sendiri dengan menghasilkan hasil-hasil sampingan. Menurut Sanches (1995),
secara ekonomi penerapan agroforestri mengandung empat hal penting yaitu: (1)
persaingan, (2) diversifikasi yang beragam, (3) rentabilitas ekonomi, dan (4)
kelestarian/keberlanjutan. Dikaitkan dengan aspek kelestarian ekosistem, kemakmuran
dan kesejahteraan ekonomi, ketahanan pangan dan daya lenting (ketangguhan)
masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi, diduga pilihan usahatani dengan
menerapkan pola agroforestri adalah merupakan solusi yang tepat.
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

921

Agroforestri merupakan salah satu sistem pertanaman yang memiliki banyak
manfaat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Tanaman aren dan kelapa
memiliki manfaat konservasi yang sangat baik (Abdullah, 2014). Oleh karenanya pola
agroforestri dengan berbasis aren dan kelapa merupakn salah satu pendukung utama
keberlanjutannya suatu pola agrodorestri.
Pola agroforestri telah menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di
Sulawesi Tenggara.
Pola agroforestri dikembangkan dengan pola agroforestri
sederhana maupun kompleks. Terdapat berbagai pola agroforestri berbasi kelapa dan
aren yang diusahakan masyarakat di Kabupaten Kolaka. Ini karena selain manfaat
konservasi dari kelapa dan aren adalah juga karena nilai ekonomi dari nira aren dan
kelapa. Pola agroforestri ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, namun
kajian mengenai kelayakan finansial pengembangan keberlanjutan agroforestri berbasis
kelapa dan aren masih sangat minim. Dengan demikian, penilitian ini penting untuk
mengidentifikasi pola-pola agrforestri berbasis kelapa dan aren yang dilakukan
masyarakat disertai dengan analisis kelayakan finansialnya.

BAHAN DAN METODA
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka yang meiliki pola agroforestri
berbasis kelapa dan aren. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juni – Agustus 2016.
Teknik Pengumpulan Data
Terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini,
yaitu:
a.

Teknik survei: metode pengumpulan informasi dengan mendatangi pada lokasi
agroforestri dan bertemu langsung petani dan melakukan wawancara menggunakan
daftar pertanyaan yang telah terstruktur atau kuisioner.
b. Teknik pencatatan: metode pengumpulan informasi dengan melakukan pencatatan
data-data pendukung dari instansi terkait.
c. Kajian Pustaka: metode pengumpulan informasi dengan cara mencermati bukubuku teks, jurnal-jurnal penelitian, dan bahan lainnya yang relevan sebagai
landasan teori dalam penelitian ini.
Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini, antara lain: benefit, cost, suku bunga, discount
factor.
Analisis Data
Indikator kelayakan usaha tani dari aspek ekonomi diukur dari nilai Net Present
Value (NPV), Benefit Cost, Ratio (BCR), dan Internal Rate of Return (IRR), (Tabel 1).
Jika nilai NPV > 0, BCR > 1, dan IRR > i.
Tabel 1. Indikator dan Kriteria Keputusan dalam Analisis Finansial
Indikator
NPV

Rumus
NPV=
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Kriteria Keputusan
NPV > 0
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BCR

BCR > 1
BCR=

IRR

IRR=

+

-

)

IRR > i

Keterangan:
NPV (Net Present Value)
Bt (Benefit)
Ct (cost)
t
BCR (Benefit Cost Ratio)
i
NPV+
NPV-

=
=
=
=
=
=
=
=

nilai bersih sekarang
penerimaan pada tahun 2016
biaya pada tahun 2016
periode peroduksi
rasio antara penerimaan dan biaya
suku bunga
nilai NPV positif
nilai NPV negatif

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola Agroforestri Berbasis Kelapa dan Aren
Sistem agroforestri telah lama dilakukan oleh masyarakat petani di Kabupaten
Kolaka. Pada praktiknya mereka tidak menyadari bahwa praktik usahatani yang telah
mereka lakukan adalah suatu sistem agroforestri. Praktik agroforestri adalah secara
subsisten, sehingga tidak ada upaya-upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produk
yang signifikan. Sistem agroforestri di Kabupaten Kolaka baru sebatas diversifikasi
jenis tanaman jangka panjang dalam satu luasan lahan. Responden hanya melakukannya
sebagai suatu rutinitas secara teknik budidaya, pemanenan, dan pemasarannya yang
seringkali tanpa adanya pengolahan hasil panen. Responden juga hanya memanfaatkan
bagian tanaman utama, yaitu bagian buah dari tanaman kelapa, kakao, cengkeh, durian,
dan langsat, serta nira dari pohon aren. Responden belum banyak memanfaatkan
bagian-bagian tanaman lainnya (daun, batang, akar, limbah dari produk utama, ijuk)
baik untuk kebutuhan keluarganya apalagi untuk dikomersialkan. Dengan demikian,
manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam suatu sistem agroforestri belum
sepenuhnya disadari.
Pola-pola agroforestri yang terdapat pada masyarakat di Kabupaten Kolaka sangat
beragam. Berdasar pada kondisi biofisik lahannya, kelapa dan atau aren tumbuh di
hampir di setiap lahan perkebunan masyarakat tani di Kabupaten Kolaka. Beberapa pola
agroforestri yang terditentifikasi dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat empat belas pola agroforestri berdasarkan
kombinasi jenis tanaman yang diusahakan pada tiap luasan lahan responden. Tanaman
kelapa dan aren cukup dominan bersama-bersama berada dalam suatu luasan lahan. Hal
ini ditunjukkan bahwa terdapat delapan (8) pola agroforestri yang dua diantara
komponen tanamannya adalah kelapa dan aren.
Tabel 2. Pola Agroforestri Berbasis Kelapa dan Aren di Kabupaten Kolaka, 2016

No

Pola Agroforestri

Jumlah
Respode
n (%)

Rata-Rata
Komposisi
tanaman (%)
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Rata-Rata Rata-Rata
Luas
Jumlah
lahan
pohon per
(Ha)
Ha
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kelapa-Aren
Kelapa-Aren-Kakao
Kelapa-Aren-KakaoCengkeh
Kelapa-Aren-CengkehDurian-Langsat
Aren-Cengkeh-DurianLangsat
Aren-Kakao-Cengkeh
Kelapa-Aren-KakaoLangsat
Kelapa-Aren-KakaoCengkeh-Langsat
Kelapa-Aren-DurianLangsat
Aren-Kakao-DurianLangsat
Kelapa-Aren-kakaoDurian-Langsat
Aren-Langsat
Kelapa-Kakao-CengkehDurian
Aren-Kakao

7.14
17.86

60 : 40
20 : 15 : 65

0.75
1.10

133
799

28.57

4 : 2 : 74 : 20

1.33

1.015

3.57

2 : 11 : 22 : 55 : 3
:7

1.50

303

7.14

6 : 45 : 30 : 13 : 6

2.00

104

7.14

1 : 86 : 13

2.50

729

3.57

1 : 1 : 49 : 49

0.50

2.030

3.57

1 : 1 : 94 : 2 : 2

0.50

936

3.57

20 : 12 : 34 : 34

1.00

148

3.57

10 : 75 : 5 : 10

0.24

1.667

3.57

1 : 1 : 94 : 2 : 2

1.00

1.012

3.57

88 : 12

3.00

57

3.57

4 : 70 : 23 : 3

1.00

356

3.57

2 : 98

0.50

820

Berdasarkan Tabel 2 selanjutnya diketahui bahwa kombinasi tanaman aren tanpa
kelapa lebih banyak terdapat pada pola agroforestri, yaitu sebanyak lima (5) pola,
sedangkan kombinasi kelapa tanpa aren hanya sebanyak satu (1) pola. Ini berarti bahwa
tanaman aren sangat potensial tumbuh di Kabupaten Kolaka, meskipun belum
dibudidayakan khusus oleh responden (tumbuh liar).
Tanaman budidaya yang dominan diusahakan oleh responden dalam suatu sistem
agroforestri adalah kakao. Responden dominan mengusahakan kakao secara
agroforestri. Tabel 2 menujukkan terdaat 9 pola agroforestri berbasis kelapa dan aren
yang salah satu komposisi tanamannya adalah kakao, yaitu pada pola 2, 3, 6, 7, 8, 10,
11, 13, 14. Pada kesembilan pola tersebut, persentase tanaman kakao adalah yang
tertinggi (rata-rata ≥ 49%). Ini berarti bahwa tanaman kakao merupakan tanaman utama
diantara jenis tanaman lainnya. Meskipun demikian, kajian penelitian ini lebih fokus
pada kelapa dan aren karena manfaatnya sebagai penghasil bahan baku utama
komoditas gula merah. Ini penting karena gula merah adalah kebutuhan pokok (seharisehari) masyarakat Sulawesi Tenggara sehingga diperlukan kemandirian sebagai
produsen gula merah. Pengkombinasian kelapa dan atau aren dengan tanaman-tanaman
jangka panjang lainnya akan semakin meningkatkan nilai sosial, dan ekonomi dari
setiap pola-pola agroforestri yang terdapat di Kabupaten Kolaka.
Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa pola agroforestri berbasis kelapa dan aren
yang dominan diusahakan oleh responden adalah pola ketiga yaitu kelapa-aren-kakao
cengkeh (28.57%). Keempat jenis tanaman ini ditanam dengan jarak yang tidak
beraturan dan tidak teratur, merupakan spot-spot. Hal yang berbeda pada tanaman aren
adalah karena tanaman ini tidak ditanam dengan sengaja namun tumbuh dengan
sendirinya dan selanjutnya dibiarkan tumbuh besar untuk kemudian dimanfaatkan nira
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dan atau ijuk, daun, batangnya. Pada pola ketiga ini, tanaman utamanya adalah kakao
yaitu sebanyak 74% dari total tanaman. Meskipun demikian hasil dari tanaman cengkeh
memberikan kontribusi benefit terbesar dibandingkan kelapa, aren, ataupun kakao. Ini
karena cengkeh memiliki nilai ekonomi sangat tinggi, mencapai Rp 90.000 per kg.
Berdasarkan Tabel 2, rata-rata jumlah pohon per Ha masih sangat bervariasi
diantara responden, terlihat variasi yang sangat lebar. Rata-rata jumlah pohon per hektar
pada pola 12 hanya sebanyak 57 pohon sedangkan pada pola 7 mencapai 2.030 pohon.
Hal ini disebabkan karena tidak berarturannya jarak tanaman, terutama pula karena
pohon aren yang tumbuh liar sehingga tanpa jarak tanam.
Kelayakan Finansial Agroforestri Berbasis Kelapa dan Aren
Pola-pola agroforestri agroforestri berbasis kelapa dan aren sebagaimana pada
Tabel 2 telah sejak lama diusahakan oleh responden. Namun demikian, perlu dianalisis
kelayakan finansialny nsehingga dapat dirumuskan suatu pola agroforestri yang dapat
berdampak positif bagi kesejahteraan responden secara berkelanjutan. Hasil analisis
kelayakan fiansial tiap pola agroforestri berbasis kelapa dan aren ditunjukkan dengan
nilai Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost Ratio (NBCR), dan Internal Rate
Return (IRR). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.
Nilai NPV yang semakin besar menunjukkan semakin besarnya penerimaan
bersih di waktu sekarang dengan tingkat rendemen tahunan (i) sebesar rata-rata sebesar
20%. Kelayakan berdasarkan niai NPV diperkuat dengan nilai NBCR yang
menunjukkan besarnya benefit yang dapat diperoleh untuk setiap Rp 1 cost yang
dikeluarkan setiap tahun tertentu. Kelayakan finansial setiap pola agroforestri berbasis
kelapa dan aren juga harus berdasarkan nilai IRR, dimana semakin besar nilai IRR
dibandingkan nilai social discount rate (i) nya berarti semakin besar kemampuan suatu
pola agroforestry untuk mengembalikan investasi dan menghasilkan benefit.
Tabel 3. Hasil Analisis Kelayakan Finansial Agroforestri berbasis Kelapa dan aren di
Kabupaten Kolaka, 2016

No

1
2

3

4
5
6
7

8

Pola
Agroforestri

Kelapa-Aren
Kelapa-ArenKakao
Kelapa-ArenKakaoCengkeh
Kelapa-ArenCengkehDurian-Langsat
Aren-CengkehDurian-Langsat
Aren-KakaoCengkeh
Kelapa-ArenKakao-Langsat
Kelapa-ArenKakaoCengkehLangsat

NPV

NBCR

(1,164,000.00)

-

IRR
(i=0%)

Keterangan
Urutan
Kelayakan
Kelayaka
n

BI Rate

tidak layak

215,741,524.15

12.30

47.75

layak

2

6.50%
(21 Juli 2016)

1,514,034,703.4
8

92.05

93.50
(i=20%)

layak

1

(sumber:
ttp://www.bi.go.

133,911,789.47

57.39

layak

3

id/id/moneter/bi
-rate/data

57,707,632.07

35.90

layak

7

/Default.aspx)

76,333,544.41

23.84

layak

4

53,990,980.27

7.13

85.35
(i=20%)
71.76
(i=20%)
59.83
(i=20%)
25.70
(i=20%)

layak

8

9,266,715.01

3.16

18.19
(i=15%)

layak

9
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9

Kelapa-ArenDurian-Langsat
Aren-KakaoDurian-Langsat
Kelapa-Arenkakao-DurianLangsat

1,444,384.31

1.38

(21,366,665.00)

0.80

58,686,723.02

14.30

(6,213,339.67)

(0.01)

13

Aren-Langsat
Kelapa-KakaoCengkehDurian

67,515,086.33

36.37

14

Aren-Kakao

150,000.00

1.01

10

11
12

4.20
(i=3%)
10.25
(i=0%)
62.42
(i=20%)
(i=0%)
67.42
(i=20%)
0.09
(i=0%)

layak

10

tidak layak

layak

6

tidak layak

layak

5

tidak layak

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa ada empat (4) pola agroforestri yang tidak
layak secara finansial, yaitu pola 1, 10, 12, dan 14. Pola 1, 10, dan 12 tidak layak karena
karena nilai NPV nya negatif dan NBCR nya lebih kecil dari 1, sedangkan pola 14 tidak
layak karena nilai IRR nya lebih kecil dari tingkat suku bunga berlaku (6.5%), dan lebih
kecil dari social discount rate (i) atau tingkat rendemen yang diharapkan. Ini berarti
keputusan berinvestasi pada keempat pola tersebut akan membawa kerugian. Pola 9,
meskipun nilai IRR nya > i namun social discount rate (i) nya hanya 3%. Ini berarti
bahwa Pola 9 hanya dapat memberikan rendemen atau benefit tiap tahunnya sebesar
3%. Ini jauh lebih kecil dibandingkan pola-pola agroforestri berbasis kelapa dan aren
lainnya yang mamu memberikan rendemen hingga 20%.
Tabel 3 menunjukkan bahwa pola agroforestri berbasis aren yang paling tinggi
nilai kelayakannya adalah pola 3 (Kelapa-Aren-Kakao-Cengkeh). Nilai NPV, NBCR,
dan IRR pola ketiga adalah tertinggi diantara kesepuluh pola lainnya yang juga layak
secara finansial. Hal ini ditunjang dengan nilai ekonomi dari komoditi cengkeh yang
cukup tinggi, dimana harga cengkeh sebesar Rp 90.000 per kilogramnya.
Tanaman kakao adalah tanaman yang dominan diusahakan bahkan menjadi salah
satu tanaman khas di Kabupaten Kolaka. Tanaman kakao menjadi pilihan sebagian
masyarakat di Kabupaten Kolaka karena nilai ekonominya yang cukup tinggi. Namun
demikian, pola 10 dan 14 ternyata tidak layak meskipun tanaman kakao sebagai salah
satu komposisi tanamannya. Dapat dijelaskan bahwa kelayakan suatu pola agroforestri
juga dipengaruhi oleh luas lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola agroforestri
dengan luasan lahan lebih kecil dari 1 hektar adalah tidak layak secara finansial. Ratarata luas lahan pada pola 10 hanya 0.24 Ha, dan pola 14 rata-rata seluas 0.50 Ha. Hal
yang berbeda pada pola 7 dan 8, layak secara ekonomi meskipun rata-rata luasan
lahannya hanya 0.5 Ha. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada pola 8 terdapat tanaman
cengkeh yang nilai ekonominya lebih tinggi dibandingkan tanaman kakao sehingga
meningkatkan benefitnya. Sementara pola 7, kelayakannya ditunjang oleh jumlah
tanaman langsat yang cukup banyak (rata-rata 500 pohon) sehingga luasan lahan
termanfaatkan optimal.
Tabel 3 menunjukkan bahwa pola 10 dan 14 tidak layak secara finansial meskipun
terdapat tanaman kakao sebagai salah satu komposisi tanamannya. Demikian pula pada
Pola 8 (Kelapa-Aren-Kakao-Cengkeh-Langsat), meskipun terdapat tanaman kakao
namun tingkat kelayakannya sangat rendah (urutan terakhir) dengan i hanya 15%. Hal
ini dapat dijelaskan bahwa produktivitas dan kualitas kakaonya rendah. Produktivitas
ideal tanaman kakao adalah 3.000 kg/ha/tahun, sedangkan pada pola 10 dan 14 rata-rata
produktivitas hanya 250 kg/ha/tahun. Rata-rata harga jual biji kakao pada responden di
pola 10 dan 14 juga hanya Rp 25.000/kg sedangkan ada responden lain yang harga
jualnya mencapai Rp 30.000/kg. Dengan demikian, sangat diperlukan kajian agronomis
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khusus mengenai teknik budidaya, dan pemanenan sehingga dapat meningkatkan
produktifitas dan kualitas pada agroforestry berbasis kelapa dan aren secara
berkelanjutan.
Hal yang menarik bahwa terdapat kemiripan komposisi tanaman pada pola 8
dengan pola 3 sebagai pola agroforestri berbasis kelapa dan aren dengan tingkat
kelayakan fnansial tertinggi. Perbedaannya hanya pada adanya tanaman langsat pada
pola 8. Meskipun demikian, tingkat kelayakan fiansialnya berkebalikan, pola 3
kelayakannya finansialnya tertinggi sedangkan pola 8 terendah kelayakan finansialnya.
Hal ini dapat dijelaskan bahwa tingkat kelayakan finansial pada pola 3 dan 8
dipengaruhi oleh rata-rata luas lahan yang berkontribusi pada efisiensi biaya. Rata-rata
luas lahan responden pada Pola 3 adalah 1.33 Ha sedangkan pada Pola 8 hanya seluas
0.5Ha. Hal lain adalah perbedaan persentase komposisi tanaman di tiap pola agroforestri
tersebut. Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa komposisi tanaman cengkeh yang
memiliki nilai ekonomi sangat tinggi pada Pola 3 adalah sebesar 20%, sedangkan pada
pola 8 hanya sebesar 2%. Hal ini tentu saja menyebabkan perbedaan benefit yang cukup
besar diantara pola 3 dan 8 sehingga mempengaruhi kemampuan pengembalian
investasi dan besarnya penerimaan bersih saat sekarang.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:
a). Terdapat 14 (empat belas) pola agroforestri berbasis kelapa dan aren yang
diusahakan secara subsisten di Kabupaten Kolaka. Pola 3 agroforestri (kelapa-arenkakao-cengkeh) terbanyak diusahakan oleh masyarakat petani di Kabupaten Kolaka
(28.57%).
b). Hasil analisis finansial menunjukkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) pola agroforestri
berbasis kelapa dan aren yang layak secara finansial, dan 4 (empat) pola yang tidak
layak. Pola agroforestri 3 adalah yang paling layak secara ekonomi, karena nilai
NPV, NBCR, dan IRR nya tertinggi diantara kesepuluh pola agroforestri berbasis
kelapa dan aren lainnya yang layak secara finansial.
Saran
Hal yang dapat disarankan dari hasil penelitian ini, antara lain; agar petani selalu
memepertahankan tanaman aren dan atau kelapa bahkan membudidayakannya dengan
lebih baik dalam sistem agroforestrinya karena besarnya manfaat lingkungan, ekonomi,
dan sosial dari tanaman tersebut. Pengoptimalan manfaat ekonomi dari sistem
agroforestri berbasis tanaman kelapa dan aren dapat dilakukan dengan penanaman
cengkeh lebih banyak, serta penambahan luas lahan. Selanjutnya, disarankan kepada
pmerintah, swasta, dan perguruan tinggi dapat berkolaborasi untuk mendampingi dan
memfasilitasi petani dalam memasyarakatkan sistem agroforestri yang bernilai ekonomi
dan berkelayakan finansial tinggi.
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ABSTRAK
Perubahan iklim yang terjadi saat ini berdampak terhadap perubahan awal musim
tanam. Perubahan awal musim tanam perlu diantisipasi dengan suatu pedoman. Inovasi
teknologi yang bisa dijadikan pedoman untuk menentukan awal tanam adalah Sistem
Informasi Kalender Tanam Terpadu. Sistem Informasi Kalender Tanam Terpadu
memberikan informasi diataranya rekomendasi awal waktu tanam. Untuk mengetahui
keakuratan rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem ini, terutama waktu tanamnya
maka perlu dilakukan kajian berupa kegiatan validasi di tingkat lapangan. Kegiatan
kajian ini telah dilakukan di Subak Riang, Desa Rianggede, Kecamatan Penebel,
Kabupaten Tabanan, Bali pada MT. III (MK-2) TA. 2014. Rekomendasi waktu tanam
yang dianjurkan oleh sistem informasi kalender tanam terpadu pada MT III di
Kecamatan Penebel adalah Agustus I-II. Ketepatan rekomendasi sistem ini terhadap
pertumbuhan dan produksi padi dikaji dengan menggunakan rancangan acak kelompok
(RAK) tiga perlakuan diulang lima kali. Perlakuan yang dimaksud adalah : waktu
tanaman dimajukan dua dasarian dari rekomendasi sistem informasi katam, dimana
waktu tanam padi pada bulan Juli II-III I (l1); waktu tanam disesuaikan dengan
rekomendasi katam, yaitu Juli Agustus I-II (l2), dan waktu tanam diundurkan dua
dasarian dari rekomendasi katam, yaitu tanam padi bulan September I-II (l3). Parameter
tanaman yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah anakan, panjang malai, jumlah
gabah isi dan hampa per malai, bobot 1000 biji dan hasil gabah kering panen per hektar.
Hasil analisis statistik menunjukkan perlakuan berpengaruh nyata terhadap semua
parameter tanam yang diamati, kecuali panjang malai. Produktivitas padi tertinggi
dihasilkan oleh perlakuan l2, yaitu 8,23 ton GKP/ha. Meningkat sebesar 11,28 % dari
perlakuan l1 dan 16,72 % dari perlakuan l3.
Kata kunci : awal tanam, kalender tanam dan tanaman padi
ABSTRACT
Climate change is happening now resulted in a change early in the season. Changes
should be anticipated early in the season with a manual. Technological innovations that
can be used as guidelines to determine the beginning of the planting is the Integrated
Information System Planting Calendar. Planting Calendar Integrated Information
System provides information including initial recommendations planting time. To
determine the accuracy of the recommendations generated by these systems, especially
when planting it is necessary to study the form of validation activities at the field level.
This research activity has been carried out in Subak Carefree, Village Rianggede,
Penebel District, Tabanan, Bali on MT. III (MK-2) TA. 2014. Recommended time of
planting is recommended by planting calendar integrated information system on MT III
in District Penebel was August I-II. The accuracy of this system on the growth and
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production of rice examined using a randomized block design (RAK) three treatment
was repeated five times. The treatment in question is: when the plant moved forward
two dasarian of recommendations katam information system, by which time the rice
planting in July II-III I (l1); planting time katam adjusted to the recommendations,
namely July August I-II (l2), and the time of planting is delayed two katam dasarian of
recommendations, namely rice planting in September I-II (l3). Parameters measured
were plant height, number of tillers, panicle length, number of grains per panicle fill
and empty, the weight of 1000 seeds and harvested dry grain yield per hectare.
Statistical analysis showed a significant effect of treatment on all parameters were
observed planting, except panicle length. The highest productivity of rice produced by
the treatment of l2, ie 8.23 ton GKP / ha. An increase of 11.28% from 16.72% treatment
l1 and l3 of treatment.
Keywords: early planting, crop calendars and rice crops
LATAR BELAKANG
Variabilitas dan perubahan iklim sebagai akibat pemanasan global (global
warming) merupakan salah satu tantangan terpenting pada milenium ke tiga. Kajian
menunjukkan, pemicu terjadinya pemanasan global adalah perkembangan industri yang
sangat cepat selama 50 tahun terakhir. Perubahan iklim berdampak terhadap kenaikan
frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim, perubahan pola hujan, serta
peningkatan suhu dan permukaan air laut (Sumaini et al., 2010).
Perubahan iklim akan berdampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan,
terutama sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Perubahan iklim merupakan
proses alami yang akan terjadi secara terus menerus dalam jangka panjang. Oleh karena
itu, strategi antisipasi dan penyiapan inovasi teknologi merupakan aspek kunci yang
harus menjadi rencana strategis Kementerian Pertanian dalam rangka menyikapi
perubahan iklim dengan mengembangkan pertanian yang tahan (resilience) terhadap
perubahan iklim. Sehingga dengan demikian, perlu dilakukan pengkajian yang
komprehensif dan terpadu terhadap dampak perubahan iklim, serta strategi antisipasi
dan teknologi adaptasinya. Dampak perubahan iklim yang begitu besar terhadap sektor
pertanian memerlukan peran aktif dari berbagai pihak untuk mengantisipasi dampaknya
melalui upaya mitigasi dan adaptasi.
Teknologi adaptasi bertujuan melakukan penyesuaian terhadap dampak dari
perubahan iklim untuk mengurangi risiko kegagalan produksi pertanian. Teknologi
adaptasi meliputi penyesuaian waktu tanam, penggunaan varietas unggul tahan
kekeringan, rendaman, dan salinitas, serta pengembangan teknologi pengelolaan air.
Penyesuaian waktu dan pola tanam merupakan upaya yang sangat strategis guna
mengurangi atau menghindari dampak perubahan iklim akibat pergeseran musim dan
perubahan pola curah hujan, yang semuanya ini terdapat dalam Sistem Informasi
Kalender Tanam Terpadu (SI Katam).
SI Katam untuk padi, jagung, dan kedelai di lahan sawah di Indonesia disusun
oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian agar para pemangku kebijakan,
penyuluh, petani, dan pengguna inovasi lainnya dapat melakukan adaptasi terhadap
perubahan iklim. SI Katam merupakan pedoman bagi Dinas Pertanian, penyuluh, dan
petani dalam menetapkan pola dan waktu tanam yang tepat, sesuai dengan kondisi iklim
di setiap kecamatan, yang kini telah dipadukan dengan rekomedasi penggunaan
varietas, pemupukan, dan kebutuhan sarana produksi.
Untuk mendapatkan SI Katam tersebut dapat diakses melalui portal
www.litbang.pertanian.go.id. SI Katam ini juga dapat diperoleh dalam bentuk fisik di
BP3K tiap kecamatan. Untuk versi digital, SI Katam juga tersedia dalam aplikasi
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berbasis
Android
yang
dapat
diunduh
melalui
https://play.google.com/store/apps/details?id=som.litbang.katamterpadu. Saat ini pun
telah tersedia Kalender Tanam Terpadu dalam bentuk website di laman
http://katam.info (Anon., 2012; dan Anon., 2016).
Informasi mengenai teknologi spesifik lokasi, terutama menyangkut awal tanam
padi yang dihasilkan oleh SI Katam untuk mengantisipasi perubahan iklim perlu
divalidasi dan dikaji di musim tanam yang berbeda. Hasil kajian menunjukkan
penggunaan rekomendasi awal tanam dari SI Katam di Subak Tibubeleng dan Subak
Riang pada MT II (MK-1) tahun 2013 produktivitas padi yang dihasilkan lebih tinggi
bila dibandingkan dengan awal tanam yang dimajukan atau dimundurkan dua dasarian
(Aribawa dan Aryawati, 2014 dan Duwijana dan Aribawa, 2014, Aribawa dan Budiana,
2016).Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan produksi
tanaman padi yang ditanam dengan waktu tanam yang berbeda pada musim tanam ke
tiga (MK-II) di Subak Riang, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali.
BAHAN DAN METODA
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam kajian ini adalah pupuk anorganik dan pupuk
organik dari limbah ternak sapi, seperti pupuk urea, phonska, dan bahan lainnya. Selain
itu digunakan varietas unggul Ciherang. Sedangkan alat yang digunakan adalah alat
untuk bercocok tanam, meteran, timbangan dan alat-alat yang lainnya.
Rancangan Percobaan
Kajian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan tiga
perlakuan diulang lima kali. Sebagai perlakuan adalah awal tanam padi yang dimajukan
minimal dua dasarian dari awal tanam yang dihasilkan oleh SI Katam; awal tanam padi
disesuaikan dengan awal tanam yang dihasilkan oleh SI Katam, dan awal tanam padi
diundurkan minimal dua dasarian dari awal tanam yang dihasilkan oleh SI Katam.
Perlakuan yang dimaksud adalah : waktu/awal tanam padi pada bulan Juli II-III, 11 Juli
2014 (l1); waktu tanam disesuaikan dengan rekomendasi katam, yaitu Agustus I-II, 6
Agustus 2016 (l2), waktu/awal tanam tanam padi bulan September I-II, 4 September
2014 (l3). Perlakuan yang dikaji ini diulang lima kali. Luas petak yang digunakan
disesuaikan dengan luas petak alami petani yang terlibat dalam kajian ini, dimana petani
kooperator ( 9 orang) digunakan sebagai ulangan.
Lokasi dan Waktu Kajian
Kajian dilakukan di lahan sawah milik petani di Subak Riang, Desa Rianggede,
Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kajian ini dilaksanakan pada
musim tanam (MT) III (MK-2) , yaitu dari bulan Juli 2014 s/d Januari 2015.
Pendekatan
Kegiatan ini, berdasarkan jenisnya termasuk kegiatan pengembangan. Oleh
karena itu, untuk mensukseskan kegiatan ini diperlukan kerjasama antar instansi terkait
di daerah (dari tingkat provinsi sampai tingkat desa) serta partisipasi aktif dari
kelompok tani (subak) untuk mengikuti kegiatan ini. Kajian ini, menggunakan
pendekatan PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu). Adapun komponen PTT yang
digunakan dalam kegiatan ini disajikan pada Tabel 1.
Pengumpulan dan Analisis Data
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Parameter tanaman padi yang diamati : tinggi tanaman, jumlah anakan, panjang
malai, jumlah gabah isi dan hampa per malai, dan potensi hasil dalam bentuk gabah
kering panen (GKP) per hektar. Data yang dikumpulkan dianalisis secara sidik ragam.
Uji rata-rata pengaruh perlakuan dilakukan dengan uji BNT pada taraf 5 % (Gomez dan
Gomez, 1984).
Tabel 1. Teknologi budidaya padi model PTT yang digunakan di lapangan.
No. Perlakuan
Komponen Teknologi PTT
1
Varietas
Varietas unggul baru (VUB) Ciherang
2
Persemaian
Pesemaian basah diaplikasi kompos, sekam dan pupuk
3
Seleksi benih
Pemilihan benih bernas dengan air garam.
4
Tanam bibit
15 HSS.
5
Jumlah bibit/lubang
1-3 bibit untuk tanam pindah
6
Jarak tanam
Sesuai perlakuan sistem tanam
7
Dosis pupuk anjuran
Rekomendasi Katam (150 kg urea ha-1 dan 200 kg
Phonska ha-1) dan 2,0 ton pupuk organik ha-1.
8.
Pengendalian
Prinsip PHT
hama/penyakit
9.
Pengelolaan gulma
Cara mekanis (penyiangan).
10. Pengairan
Pengairan berselang
11. Penangan pascapanen Gebot sesuai dengan kondisi petani
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis terhadap komponen pertumbuhan, komponen hasil dan hasil padi
disajikan pada Tabel 2. Hasil analisis terhadap tinggi tanaman menunjukkan perlakuan
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Tinggi tanaman tertinggi dihasilkan oleh
perlakuan l1, yaitu 101,47 cm dan berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan
lainnya. Hasil analisis statistik terhadap jumlah anakan per rumpun menunjukkan
perlakuan berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan. Jumlah anakan terbanyak
dihasilkan oleh perlakuan l3, yaitu 28,20 batang per rumpun dan berbeda nyata hanya
dengan perlakuan l1. Sedangkan terhadap panjang malai perlakuan menunjukkan
pengaruh yang tidak nyata. Panjang malai yang dihasilkan berkisar antara 22,93-23,20
cm.
Hasil analisis terhadap jumlah gabah isi dan gabah hampa per malai menujukkan
perlakuan berpengaruh nyata. Jumlah gabah isi per malai terbanyak dihasilkan oleh
perlakuan l2, yaitu 145,13 butir per malai dan berbeda nyata bila dibandingkan dengan
perlakuan lainnya. Sedangkan untuk jumlah gabah hampa terbanyak dihasilkan oleh
perlakuan l3, yaitu 19,60 butir per malai dan berbeda nyata bila dibandingkan dengan
perlakuan lainnya. Hasil analisis terhadap bobot 1000 biji menunjukkan perlakuan
berpengaruh nyata. Bobot 1000 biji tertinggi dihasilkan oleh perlakuan l1, yaitu 27,35
gram dan hanya berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan l3.
Tabel 2. Data rata-rata komponen pertumbuhan, komponen hasil dan hasil padi di lahan
sawah di Kecamatan Penebel, Kab. Tabanan, Bali MK-2, MT. 2014.
Perlakuan
Parameter tanaman
BNT 5 %
l1
l2
l3
Tinggi tanaman (cm)
101,47c
97,60b
78,27a
3,50
Jumlah
anakan
20,80a
25,93b
28,20b
3,00
(batang/rumpun)
Panjang malai (cm)
22,97
23,20
22,93
tn
Jumlah gabah isi per malai
121,27c
145,13b
88,40a
17,50
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Jumlah gabah hampa per
14,20b
12,00a
19,60c
2,00
malai
Bobot 1000 biji (g)
27,35b
27,18b
26,85a
0,20
Potensi hasil padi (ton
7,30b
8,23c
6,85a
0,55
GKP/Ha)
Keterangan : angka-angka pada kolo m yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama
tidak berbeda nyata pada taraf uji BNT 5 %. l1 = awal tanam padi
mendahului dua dasarian; l2 = awal tanam padi sesuai rekomendasi katam,
dan l3 = awal tanam padi mundur dua dasarian.
Hasil analisis terhadap potensi hasil dalam bentuk gabah kering panen per hektar
menunjukkan perlakuan berpengaruh nyata. Hasil gabah kering panen tertinggi
dihasilkan oleh perlakuan l2, yaitu 8,23 ton GKP/Ha. Perlakuan l2 ini menunjukkan
perbedaan yang nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan hasil
gabah kering panen terrendah dihasilkan oleh perlakuan l3, yaitu 6,85 ton GKP/Ha.
Dalam kajian ini tinggi tanaman dan jumlah anakan diukur untuk mengetahui
pertumbuhan tanaman. Data tinggi tanaman menunjukkan perlakuan l1 menghasilkan
tinggi tanaman yang tertinggi dan berbeda nyata dengan perlakuan yang lainnya.
Berbedanya tinggi tanaman yang dihasilkan oleh perlakuan diduga disebabkan oleh
adanya perbedaan waktu tanam, dimana pada perlakuan l1, tanaman ditanam pada bulan
Juli 2014. Pada bulan Juli ini curah hujan dan hari hujan rendah (Gambar 1 dan 2).
Suasana lingkungan dengan curah hujan dan hari hujan yang rendah, umumnya sinar
matahari cukup banyak, suhu udara panas, kelembaban udara absolute (Ah) tinggi,
kelembaban udara relatip (Rh) tinggi, dan sumber air tanah maupun air permukaan
sedikit. Dampak bagi tanaman di awal pertumbuhan adalah proses transpirasi (proses
pendinginan) terganggu karena tingginya nilai Rh. Akibatnya tanaman akan kepanasan,
daun dan batang tanaman nampak layu meski masih nampak hijau, namun proses
penyerapan air terganggu karena transpirasi terhambat (Hamka, 2011). Selanjutnya di
fase pertumbuhan vegetatif di bulan Agustus curah hujan dan hari hujan meningkat,
sehingga tanaman padi dapat memperlihatkan potensi pertambahan tinggi tanpa
mengalami hambatan, sehingga dihasilkan tinggi tanaman yang optimal pada perlakuan
l1. Pertumbuhan tanaman yang tinggi mempunyai pengaruh yang besar terhadap
hubungan antara panjang malai dengan hasil. Tanaman yang tumbuh baik mampu
menyerap hara dalam jumlah banyak. Ketersediaan hara dalam tanah berpengaruh
terhadap aktivitas tanaman termasuk aktivitas fotosintesis, sehingga dengan denikian
tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan dan komponen hasil tanaman (Yosida,
1981).
Hal yang sebaliknya terlihat pada jumlah anakan, dimana jumlah anakan
terbanyak dihasilkan oleh perlakuan l3, tapi tidak berbeda nyata bila dibandingkan
perlakuan l2. Hal ini diduga disebabkan karena proses pertumbuhan dan perkembangan
tanaman berjalan tanpa hambatan. Cukup sinar matahari dan air, baik yang berasal dari
curah hujan maupun sumber air dari irigasi. Jumlah anakan akan mempengaruhi jumlah
malai yang terbentuk. Umumnya terdapat korelasi yang positif antara jumlah malai
yang terbentuk dengan tingkat produktivitas tanaman. Dimana semakin banyak jumlah
anakan yang terbentuk, semakin banyak jumlah malai yang dihasilkan dan semakin
tinggi produktivitas tanaman padi. Perbedaan masa pertumbuhan total dalam hal ini
jumlah anakan padi yang terjadi pada fase vegetatif lebih dipengaruhi oleh sifat genetik
tanaman atau tergantung pada sensitivitas dari varietas dan galur harapan yang
dibudidayakan terhadap lingkungan (Guswara dan Yamin, 2008). Sedangkan tidak
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berbedanya panjang malai diduga disebabkan oleh sifat genetik yang tidak berbeda dari
masing-masing varietas dalam memanfaatkan lingkungan.
Jumlah gabah isi dan hampa per malai terbanyak dan terrendah dihasilkan oleh
perlakuan l2. Jumlah gabah isi per malai merupakan salah satu komponen hasil yang
menentukan tingkat produktivitas suatu varietas atau galur harapan padi. Hasil analisis
korelasi umumnya menunjukkan adanya korelasi yang positif antara jumlah gabah isi
per malai dengan tingkat hasil gabah kering yang diperoleh (Kamandalu dan Suastika,
2007).
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Gambar 1. Jumlah hari hujan yang terjadi di stasiun penangkar hujan dekat lokasi
kegiatan di tahun 2014 (BPS, 2015).
Sedangkan untuk bobot 1000 biji yang tertinggi dihasilkan oleh perlakuan l1,
tapi tidak berbeda nyata bila dibandingkan l2. Bobot 1000 biji gabah yang dihasilkan
oleh varietas Ciherang ini sudah sesuai dengan kisaran yang terdapat pada deskripsi
varietas unggul baru padi yang dikeluarkan oleh Balai Penelitian Tanaman Padi
(Deptan, 2006; dan Badan Litbangtan., 2012). Bobot 1000 biji bernas akan memberikan
gambaran umum mengenai ukuran gabah dari masing-masing galur harapan. Makin
besar ukuran gabah umumnya makin berat bobot 1000 biji yang dihasilkan. Demikian
juga halnya dengan potensi hasil gabah kering panen per hektar yang dihasilkan,
tertinggi terlihat pada perlakuan l2, yaitu 8,23 ton GKP/Ha, meningkat sebesar sebesar
11,28 % dari perlakuan l1 dan 16,72 % dari perlakuan l3. Tingginya hasil gabah kering
panen pada perlakuan ini umumnya didukung oleh jumlah anakan, jumlah gabah isi per
malai yang lebih banyak, jumlah gabah hampa yang lebih rendah dan bobot 1000 biji
yang lebih berat bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hasil kajian yang sama
juga didapatkan oleh Aribawa dan Aryawati, (2014); Duwijana dan Aribawa (2014);
dan Aribawa dan Budiana (2016) yang mendapatkan penerapan awal tanam yang seusia
dengan rekomendasi awal tanam SI Katam Terpadu di beberapa kecamatan, diantaranya
Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Penebel dapat
meningkatkan produktivitas padi dengan kisaran antara 0,50-1,00 ton GKP/Ha.
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Gambar 2. Jumlah hari hujan yang terjadi di stasiun penangkar hujan dekat lokasi
kegiatan di tahun 2014 (BPS, 2015).
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil kajian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan diantaranya :
1. Perlakuan perbedaan awal waktu tanam berpengaruh nyata terhada semua parameter
tanaman yang diamati, kecuali panjang malai
2. Hasil gabah tertinggi terlihat pada perlakuan l2, yaitu 8,23 ton GKP/Ha, meningkat
sebesar sebesar sebesar 11,28 % dari perlakuan l1 dan 16,72 % dari perlakuan l3
3. Kajian tentang topik yang sama perlu dilakukan di kecamatan yang sama pada
musim tanam yang berbeda atau di kecamatan lain pada musim yang sama untuk
validasi awal tanam dan untuk lebih meningkatkan pemahaman stake holder terhadap
SI Katam.
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ABSTRAK
Pembangunan ekonomi Indonesia fokus pada peningkatan pertumbuhan (growth),
pemerataan (equity) dan berorientasi kepada upaya mengentaskan kemiskinan. Sektor
pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang diandalkan dalam kegiatan
pembangunan nasional terutama dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan untuk memperkuat stabilitas nasional. Sektor pertanian sebagai subsektor
pembangunan ekonomi mempunyai efek pengganda (multiplier effect) yang besar
keterkaitannya ke depan dan ke belakang (forward and backward linkages) dengan
sektor-sektor lainnya, terutama industri pengolahan dan jasa. Sektor pertanian juga
memiliki kontribusi efek pengganda pendapatan (income multiplier effect) dan
pengganda tenaga kerja (employment multiplier), yaitu keterkaitan juga dengan inputoutput antar industri, konsumsi dan investasi. Oleh karena itu, pembangunan pertanian
sebagai bagian dari pembangunan ekonomi secara keseluruhan harus direncanakan dan
dilaksanakan sesuai dengan rencana untuk mewujudkan perubahan (change) secara
berkelanjutan (sustainable) dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk
mewujudkan growth dan equity maka paradigma pembangunan pertanian masa depan
adalah pembangunan pertanian berkelanjutan berwawasan lingkungan, yakni pertanian
yang aman dan adaptif secara ekologis, menguntungkan (profitable) secara ekonomis, dan
secara social budaya (humanis) dapat diterima oleh orang-orang yang terlibat didalamnya di
masyarakat. Oleh karena itu, Pembangunan pertanian berkelanjutan adalah pertanian yang
LEISA (Low External Input Sustainable Agriculture) bukan HEISA (High External Input
Sustainable Agriculture). Untuk mewujudkan LEISA DAN HEISA tersebut, maka perlu
pengelolaan agroekosistem lahan pertanian terpadu secara Koordinatif; Kolaboratif;
Partisipatif/Keterlibatan dengan mengedepankan kemauan, kemampuan, dan
kesempatan;, Keterwakilan (reprsentatif); Daya dukung (Carrying Capacity);
Pemerataan (Equity); Skala Prioritas; Keberlanjutan (sustainable) sumberdaya alam
pertanian dalam aspek lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya
perlu juga membangun instrumen kebijakan yang mengarah kepada peningkatan nilai
tambah (value added) di bidang petanian yang didukung oleh Incentive. Infrastrukture,
Inovasi, Investment, Institution, Industry kemudian dilengkapi dengan Iman dan Taqwa.
LATAR BELAKANG
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi primer yang menjadi
andalan dalam pembangunan ekonomi Indonesia sejak Rezim Orde Lama, Orde Baru
dan bahkan pada masa Reformasi karena sektor pertanian berperan nyata dalam
pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, penyediaan pangan dan
bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja dan peningkatan
pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian mempunyai efek
pengganda (multiplier effect) yang besar keterkaitannya ke depan dan belakang
(forward and backward linkages) dengan sector-sektor lainnya, terutama industri
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pengolahan dan jasa (Daryanto, 2009). Selain itu, sektor pertanian juga memiliki
kontribusi yang tidak langsung berupa efek pengganda pendapatan (income multiplier)
maupun pengganda tenaga kerja (employment multiplier), yaitu keterkaitan juga dengan
input-output antar industri, konsumsi dan investasi. Oleh kerena itu, pembangunan
pertanian pada masa Orde Baru (ORBA) telah direncanakan secara mantap dalam
Program Pembangunan Nasional dan dilaksanakan secara bertahap dalam suatu periode,
yakni periode Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT-I) yang mencakup
kurun waktu 25 tahun (1969 – 1993) dengan titik berat pembangunan diletakkan pada
pembangunan ekonomi dengan prioritas pembangunan sector pertanian. Kemudian,
dalam kurun waktu PJPT-II (1994 – 2018) yang dimulai dari REPELITA VI (1994–
998) direncanakan bahwa kegiatan agroindustri akan lebih berperan dalam seluruh
proses produksi komoditas pertanian. Agribisnis dan agroindustri diharapkan menjadi
motor penggerak pembangunan, khususnya sektor pertanian.
Walaupun demikian, paradigma pembangunan ekonomi Indonesia pada rezim
Orde Baru (ORBA) relatif berbeda dengan paradigma pembangunan ekonomi pada
rezim reformasi. Paradigma pembangunan ekonomi pada rezim ORBA adalah
cenderung ke Sistem Ekonomi Konglomerasi (SEK) yang cenderung berpihak kepada
pengusaha besar (para konglomerat), sedangkan pada masa reformasi adalah Sistem
Ekonomi Kerakyatan (SER). Sistem Ekonomi Konglomerasi (SEK) memang secara
makro dianggap lebih mudah dengan cepat menumbuhkan perekonomian nasional. Data
BPS 1996 menggambarkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat sekitar
61%. Namun, capaian keberhasilan tersebut dinilai kurang baik dibandingkan dengan
dampak-dampak negatifnya seperti praktek-praktek monopoli dan oligopoly yang
terjadi pada pasar sarana produksi pertanian (saprotan) seperti pupuk kimia, pestisida
dan mesin-mesin pertanian. Selain itu, tidak disadari bahwa banyak konglomerat yang
menjalankan bisnisnya dengan menggunakan bahan baku import yang dinilai dengan
dolar Amerika Serikat (U.S. dollar), dan pinjaman luar negeri mereka pun adalah dalam
bentuk U.S. dollar. Konsekwensinya adalah pada saat rupiah mengalami depresiasi
tajam pada puncak krisis (U.S. dollar menguat terhadap rupiah), maka sektor yang
menggunakan input impor menerima dampaknya yang pada gilirannya berdampak pula
terhadap situasi perekonomian nasional. Contoh empiris adalah pengalaman pada krisis
moneter yang diikuti oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan
tahun 1997 yang berdampak terhadap kelesuan bisnis para konglomerat.
Atas dasar pengalaman tersebut, kemudian memperhatikan dan
mempertimbangkan potensi sumber daya alam Indonesia maka para ahli ekonomi, baik
makro maupun mikro bahkan pakar pertanian memandang perlunya memulihkan dan
membangkitkan kembali perekonomian Indonesia yang terpuruk dengan berbasis pada
pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Mengingat perekonomian nasional dengan
beban utang luar negeri yang sangat besar ditambah dengan krisis ekonomi dan tekanan
internasional yang kapitalistik, maka harapan untuk bangkit dan pulih dari krisis dalam
waktu yang relatif singkat adalah sangat sulit. Disamping itu, SEK pada masa Orde
Baru tidak layak untuk diteruskan dengan alasan dampak negatifnya lebih dominan
daripada dampak positifnya. Oleh karena itu, untuk mencapai kebangkitan ekonomi
nasional maka pembangunan sektor pertanian dalam arti luas dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya domestik adalah menjadi suatu keniscayaan, bukan suatu
opsi. Artinya, pembangunan pertanian di Indonesia tetap berpegang pada perinsip Low
External-Input Sustainable Agriculture (LEISA), bukan High-External Input
Sustainable Agriculture (HEISA).
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Pernyataan Permasalahan
Peran sektor pertanian yang demikian besar terhadap pembangunan ekonomi
seperti yang telah diuraikan di atas maka menjadikannya prioritas pembangunan dalam
pembangunan ekonomi Indonesia adalah sangat tepat. Misalnya, pembangunan sektor
pertanian menjadi titik berat pembangunan ekonomi nasional dalam PJPT-I di masa
Orde Baru, dan berlanjut sampai sekarang dengan strategi revitalisasi pertanian sebagai
salah satu strategi tiga jalur yang digunakan oleh Pemerintahan Kabinet Indonesia
Bersatu. Walau demikian, Indonesia masih dihadapkan oleh berbagai permaslahan
berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yakni (1) kecenderungan makin melebarnya
kesenjangan produktivitas antara sector pertanian dan sector non-pertanian (industry);
(2) kecenderungan makin tingginya tingkat pengangguran, baik di perdesaan maupun di
perkotaan; (3) kecenderungan makin besarnya deficit neraca pembayaran (balance of
payment). Ketiga masalah tersebut di atas diduga karena peranan sector pertanian yang
demikian besar belum dimanfaatkan secara optimal peranan di Indonesia sebagai
Negara Low Development Countries (LDCs).
Selain masalah-masalah di atas, secara empiris masih segar dalam ingatan kita
bahwa sejak akhir PELITA VI kinerja agribisnis Indonesia mengalami penurunan yang
diindikasikan oleh situasi rawan pangan di berbagai daerah. Hal ini terbukti pula dengan
rentannya ketahanan pangan nasional akibat perubahan iklim dan bencana alam banjir
dan kekeringan yang melanda berbagai daerah yang menyebabkan gagal tanam dan
gagal panen sehingga mengakibatkan penurunan produktivitas untuk padi dan palawija.
Agribisnis Indonesia pada setiap subsistem dalam perkembangannya selama ini
memang belum menunjukkan kinerja yang memuaskan berbagai pihak, terutama petani
produsen dan konsumen. Misalnya, pada subsistem hulu (subsistem input) dan lembaga
pendukung masih kaya dengan permasalahan di lapangan antara lain : (a) Ketersediaan
benih/bibit unggul yang terbatas dan harga yang relatif mahal. Walaupun ada kebijakan
subsidi benih padi dan palawija (kedelai dan jagung), namun belum berlangsung
sebagaimana diharapkan, masih ada permainan-permainan di tingkat bawah yang tidak
segan-segan mengambil keuntungan dari kebijakan tersebut. (b) Hampir setiap musim
tanam pada tahun 2005 – 2008 masih dijumpai kasus pupuk langka, ketersediaannya
terbatas dan harganya pun mahal. (c) Teknologi benih/bibit belum berkembang dengan
memuaskan, dan belum sepenuhnya sampai di kalangan petani. Kemampuan lembaga
penelitian dalam bidang bioteknologi untuk pengembangan tanaman perkebunan,
tanaman pangan dan hewan ternak belum berkembang secara merata di tanah air. Perlu
training petani untuk seleksi benih di lalan usahataninya sehingga tidak selalu
tergantung kepada penangkar benih. (d) Akses petani ke lembaga keuangan mikro
sangat lemah. Demikian juga halnya dengan koperasi pertanian, kemitraan pertanian
(contract farming) belum berjalan dengan efektif. (e) Tri Dharma Perguruan Tinggi di
beberapa daerah belum berjalan integratif dan sinergis dengan lembaga-lembaga
pertanian setempat untuk kegiatan pertanian.
Demikian juga halnya dengan subsistem usahatani (on farm agribusiness) masih
terdapat berbagai masalah, seperti bargaining posisition petani masih lemah, terutama
pada komoditas-komoditas yang struktur pasarnya monopsoni atau oligopsoni.
Demikian juga dengan peternak sapi perah (produsen susu sapi) di Jawa Timur. Struktur
pasar susu segar di Jawa Timur adalah monopsoni pada tahun 2005 (Iwantono, 2008),
dimana PT Nestle Indonesia adalah pelaku dominan menampung rata-rata total produksi
sebesar 610 ton susu segar per hari yang dihasilkan oleh sekitar 33.192 peternak perah
dengan populasi ternak sekitar 125.336 ekor sapi. Ketergantungan peternak sapi perah
Jawa Timur pada PT Nestle Indonesia sangat tinggi (95%). Ketergantungan tersebut
menyebabkan posisi tawar para petani sangat rendah terutama dalam penentuan harga,
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penentuan persyaratan transaksi mapun standar kualitas. Masih banyak lahan sawah
terkonversi menjadi lahan nonpertanian untuk pemukiman, bangunan perkantoran
pemerintah, masih banyak terjadi kehilangan hasil pada panca panen, produksi belum
efisien
Dalam hal subsistem pengolahan hasil (agroindustri) dan susbsistem pemasaran
terdapat beberapa maslah antara lain : (1)Teknologi pengolahan pangan untuk
komoditas pangan yang tidak tahan lama disimpan belum diketahui dan dikuasai oleh
petani atau pelaku agroindustri lainnya, sehingga upaya untuk meningkatkan daya saing
menjadi kendala. (2) Pemasaran produk olahan masih banyak yang konvensional dan
terbatas di pasar tradisional. Akses ke pasar modern seperti supermarket masih kurang,
dan belum berekembangnya susbsektor retail produk agroindustri.
Mencermati maslah-masalah tersebut dapat difahami bahwa kinerja pertanian
dari sudut pandang agribisnis mengharuskan kita untuk memikirkan masa depan
pertanian terutama para pembuat kebijakan (policy maker) dan pengambil keputusan
(decision maker) untuk menemukan solusi cerdas dan pro pertumbuhan, pro tenaga
kerja dan pro rakyat miskin.
Sasaran pertumbuhan ekonomi selama Repelita VI lebih rendah dibandingkan
dengan PJPT-I, yakni pertumbuhan ekonomi diupayakan mencapai rata-rata 6,2%/th (BPS,
1999). Pertumbuhan ekonomi sejak repelita VII harus bisa mencapai lebih besar dari ratarata tersebut. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama PJPT II
ini, maka perlu dipercepat perkembangan sumberdaya ekonomi dengan didukung oleh
perubahan struktur lapangan kerja yang seimbang dan semakin produktif. Selama PJP-I
penciptaan lapangan kerja baru memang relatif lemah. Oleh karena itu untuk mewujudkan
peningkatan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan maka
sangat tepat strategi revitalisasi pertanian yang merupakan salah satu dari strategi tiga jalur
(triple-track strategy) yang digunakan oleh Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu
pimpinan SBY. Ketiga jalur strategi tersebut (Arifin, 2005) adalah (1) peningkatan
pertumbuhan ekonomi di atas 6,5% per tahun melalui percepatan investasi dan ekspor; (2)
pembenahan sector riil untuk mampu menyerap tambahan angkatan kerja dan menciptakan
lapangan kerja baru; (3) revitalisasi sector pertanian dan perdesaan untuk berkontribusi
pada pengentasan kemiskinan.
Seperti yang dicanangkan dalam rencana pembangunan pada periode PJPT-II
bahwa sector industri dan jasa yang diharapkan akan memberikan sumbangan pada PDB
yang terus meningkat. Sementara peran sector pertanian terhadap PDB akan menurun
sampai terbentuknya struktur ekonomi yang seimbang antara pertanian dan industri.
Walaupun peranannya dalam PDB menurun, namun nilai absolute sector pertanian terus
meningkat. Pemikiaran tentang pembangunan yang mengandalkan pembangunan ekonomi
pada industri yang berbasis luas (broad-based industry) yang mengembangkan kegiatankegiatan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif adalah pemikiran yang
mengakar dari pemikiran Prof. Widjojo Nitisastro et al di awal PJPT-I. Pemikiran lain
mengakar juga dari pemikiran Prof. B.J. Habibie, yakni mengandalkan industri atau
kegiatan-kegiatan strategis yang memanfaatkan teknologi canggih dan rumit (Hi-tech
industry) bernilai tambah tinggi. Alasan pemikiran Habibie ini adalah bila Indonesia
mampu menguasai hi-tech industry maka kita akan lebih mudah menguasai teknologi pada
jenjang lebih bawah (Intermediate and low-tech industry). Kedua pemikiran ini sangat
beralasan, namun akan sulit diaktualisasikan jika pertanian belum dimantapkan.
Pengamatan secara empiris menunjukkan bahwa tidak banyak negara di dunia ini yang
secara automatis menjadi negara maju (Negara industri) dan mampu mencapai tahapan
pembangunan ekonomi berkelanjutan yang digerakkan oleh sektor industri (barang
dan jasa) tanpa didahului dengan pencapaian tahapan pembangunan pertanian
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yang handal dan kuat.
Berdasarkan uraian pada latar belakang paparan permasalahan maka pertanyaan
yang muncul adalah (1) Jika tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 6,5% sampai
7,0%/th selama PJPT-II (hasil realisasi revitalisasi pertanian) adalah apakah kenaikan
tersebut akan menjamin adanya perluasan kesempatan kerja dan dan apakah bisa menekan
kesenjangan serta dapat menghapus kemiskinan ? (2) Apakah dengan tingkat pertumbuhan
seperti itu akan tersedia lapangan kerja bagi hampir semua orang ? Jika jawabannya YA,
bagaimana cara mencpainya, dan jalur-jalur mana yang perlu ditempuh untuk menjadikan
sektor pertanian sebagai sector andalan dalam menghadapi tantangan perekonomian
Indonesia ? (3) Bagaimana paradigm pembangunan pertanian masa depan untuk
menghadapi tantangan perekonomian Indonesia. Kebijakan apa yang diterapkan oleh
pemerintah untuk solusi masalah pertanian yang dihadapi sehingga pemanfaatan
sumberdaya alam, SDM, teknologi dapat berdaya guna dan berhasil guna.
Tujuan Penulisan Makalah
Secara akademik, penulisan makalah ini bertujuan untuk memaparkan gagasan
paradigma Pembangunan Pertannian terutama yang terkait dengan Transformasi
Pertanian dan Pertumbuhan Ekonomi, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian.
Memaparkan paradigm pembangunan pertanian masa depan bertujuan untuk
menentukan strategi pembangunan pertanian berkelanjutan untuk menghadapi perubahan
iklim dan tantangan ekonomi global. Oleh karena itu, diperlukan skill memahami kondisi
pertanian masa kini dan masa yang akan datang yang pada gilirannya bermanfaat secara
akademik dan diharapkan bermanfaat sebagai salah satu bahan informasi bagi pengambil
kebijakan. Makalah ini memiliki Capacity, artinya bahwa setiap pelaku pembangunan
dan penentu kebijakan menyadari pentingnya memiliki kemampuan mensintesa
berbagai pendapat (teori) dengan fakta di lapangan. Posisi makalah ini berada pada Sub
Tema Tata Kelola Pertanian karena relevan dengan fenomena lapangan, rencana
pemerintah dengan fakta di lapangan.
Metode Pendekatan dan Alur Pikir Penulisan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah
pendekatan studi pustaka dan dokumen penting seperti data BPS yang terkait,
menuangkan pengalaman empiris. Tulisan ini diawali dengan pemaparan rasionalisasi
pada latar belakang tentang perlunya peranan sector pertanian dalam kehidupan
perekonomian Indonesia. Kemudian, menjelaskan sekilas sejarah program
pembangunan nasional yang direncanakan dalam kurun waktu 25 tahun (PJPT-I dan
PJPT-II) yang dilaksanakan secara bertahap dalam masa lima tahun (REPELITA).
Kemudian, paradigm pembangunan ekonomi Indonesia di masa Orde Baru dan
reformasi, sehingga mengantarkan kepada statement bahwa pembangunan pertanian di
Indonesia tetap berpegang pada perinsip Low External-Input Sustainable Agriculture
(LEISA), bukan High-External Input Sustainable Agriculture (HEISA adalah suatu
keniscayaan, bukan suatu opsi.
PERTANIAN SEBAGAI SEKTOR ANDALAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Paradigma Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian
Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa pengamatan secara empiris
menunjukkan bahwa tidak banyak negara di dunia ini yang secara automatis menjadi
negara maju (Negara industri) dan mampu mencapai tahapan pembangunan ekonomi
berkelanjutan yang digerakkan oleh sektor industri (barang dan jasa) tanpa
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didahului dengan pencapaian tahapan pembangunan pertanian yang handal dan
kuat. Demikian juga halnya dengan Indonesia yang harus memperkuat sektor pertanian
dalam pembangunan ekonomi domestik karena sektor ini lebih dominan menghidupi
rakyat. Disamping itu, pada masa krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada
pertengahan 1997, secara empiris sektor pertanian terbukti lebih tangguh bertahan dan
mampu pulih lebih cepat dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya karena tidak terlalu
bergantung pada input impor, sehingga berperan sebagai penyangga pembangunan
nasional. Sektor pertanian selain sangat berperan dalam penyediaan kebutuhan pangan
pokok, perolehan devisa dan penyedia lapangan kerja dan penanggulangan
kemiskinan, sektor pertanian berperan juga sebagai penyedia bahan baku industri
dan menjadi sumber pengahsilan utama penduduk perdesaan. Oleh karena itu,
sektor pertanian adalah juga menjadi andalan dalam mengembangkan kegiatan
ekonomi perdesaan melalui pengembangan usaha berbasis agribisnis yang memiliki
daya saing tinggi. Agribisnis berdaya saing tinggi ini diindikasikan oleh adanya nilai
tambah yang besar karena memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif,
menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian,
pemberdayaan sektor pertanian sangat perlu mendapat perhatian secara serius dari
pemerintah karena pembangunan pertanian berperan sangat penting untuk menunjang
pembangunan ekonomi (economic development).
Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan secara
keseluruhan yang dilakukan secara terencana untuk mewujudkan perubahan (change)
dan pembangunan tersebut harus berkelanjutan (sustainable) dengan tujuan untuk
eksistensi dalam masyarakat. Konsep pembangunan ekonomi adalah mengacu pada
peningkatan pertumbuhan (growth) dan pemerataan (equity). Memahas pembanguan
ekonomi berarti membahas pembangunan yang berorientasi kepada upaya mengurangi
kemiskinan atau mengentaskan kemiskinan. Terkait dengan pembangunan ekonomi,
Meier (1995) menngemukakan tentang pembangunan ekonomi seperti berikut ini:
“Economic development as the process whereby the real per capita income of a
country increases over a long period of time – aubject to the stipulations than the
number of people below an “absolute poverty line” does not increase, and that the
distribution of income does not become more unequal. Economic development involes
something more than economic growth. Development is taken to mean growth plus
change: there are essential qualitative dimensions in the development process that
extend beyond the growth or expansion of an economy through a simple widening
process”.
Senada dengan definisi di atas, Hess dan Ross (1997) mengatakan bahwa
“Economic development has a qualitative dimension; entails structural change, and
encompasses the reduction of poverty and widespread gains in nutrition, health,
education, and the standard of living. Economic development also involves the
transformation of poor, stagnant, primarily agrarian economies into diversified, urbanbased economies capable of sustained growth. In short, economic development implies
a diffusion of economic growth and an expansion of economic opportunities.”
Dari kedua konsep di atas dapat dikatakan bahwa tujuan utama pembangunan
ekonomi adalah pengurangan kemiskinan, sedangkan pemerataan dalam
distribusi pendapatan adalah indikator atau alat untuk mengukur pencapaian
tujuan tersebut. Pada dasarnya pembangunan ekonomi itu berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan (increasing in well being) memerlukan: (1) pertumbuhan
ekonomi (economic growth), yakni mengacu pada perubahan output fisik yang
dicerminkan oleh perubahan pendapatan, (2) pemerataan (equity) yang direfleksikan
oleh adanya perubahan struktur ekonomi, dan (3) keberlanjutan (sustainability). Konsep
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ini mengisyaratkan bahwa pemerataan itu akan terwujud apabila ada pertumbuhan
ekonomi (economic growth), dan keberlajutan (sustainability) akan terjadi apabila ada
pemerataan (equity). Oleh karena itu, Indonesia perlu merevitalisasi pertaniannya untuk
pembangunan ekonomi yang menciptakan pertumbuhan sekaligus pemerataan, yakni
growth with equity (Daryanto, 2009).
Untuk mewujudkan pemerataan dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi,
peningkatan pendapatan per kapita, maka paradigma pembangunan ekonomi di
Indonesia harus tetap berpihak kepada penguatan ekonomi kerakyatan yang dinamakan
Sistem Ekonomi Kerakyatan (SER). Paradigma penguatan sistem ekonomi kerakyatan
merupakan pembangunan yang mengarah kepada upaya untuk memperkuat dan
memberdayakan ekonomi perdesaan dengan mengembangkan sektor ekonomi primer
dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Kebijakan pembangunan ekonomi
tersebut diarahkan kepada pembangunan sektor ekonomi rakyat berbasis usaha
agribisnis (pertanian dalam arti luas) sebagai salah satu sektor ekonomi primer yang
tidak terlalu tergantung pada bahan baku impor, tetapi dapat mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya lokal dan menerapkan teknologi tepat guna. Paradigma
pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang meliputi subsektor pertanian
tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan telah diterapkan di
setiap provinsi di seluruh Indonesia. Setiap subsektor berkontribusi dalam pembentukan
Produk Domestik Bruto (PDB) yang menggambarkan kinerja sector pertanian terhadap
pembangunan ekonomi nasional.
Kinerja Pertanian dan Pembangunan Ekonomi
Terkait dengan kinerja pertanian dalam pembentukan PDB, analisis secara
klasik tentang kinerja sektor pertanian di Negara-negara berkembang (LDCs) termasuk
Indonesia dapat dilihat dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi nasional yaitu (1) kontribusi produk, (2) kontribusi pasar, (3)
kontribusi faktor-faktor produksi, dan (4) kontribusi devisa (Kuznets,1964). Kinerja
sector pertanian dapat juga didekati dengan tingkat produktivitas fisik yang dikenal
dengan total Factor produktivity (TFP) (Martin, and Warr, 1993; Fuglie, 2004).
Pengukuran dapat juga dilakukan melalui penciptaan agregat output atau nilai tambah
(PDB) (misalnya Van der Eng, 1996; Arnade, 1998; Suhariyanto, 2001). Menurut
Hayami and Ruttan (1985) produktivitas pertanian dapat diukur dengan produktivitas
lahan (arable land), produktivitas tenaga kerja dan tingkat kesejahteraan petani.
Pertumbuhan ekonomi dan PDB merupakan beberapa indikator ekonomi makro untuk
menilai kinerja pembangunan ekonomi. Perubahan struktur ekonomi Indonesia memang
telah terjadi selama kurun waktu PJPT-I yang diindikasikan oleh besarnya presentase
peranan tiap sektor dalam Produksi Nasional tahun 1969 – 1991 (Saubari et al, 1992).
Tabel
1991.
No
1
2
3
4
5
6

2.1. Pesentase Peran Tiap Sektor Dalam Produksi Nasional selama PJPT-I, 1969 –

Sektor
1969
1973
1978
1983
1988
1991
Pertanian
49,3
40,1
29,5
26,4
24,1
19,6
Pertambangan
4,7
12,3
19,2
19,4
12,1
12,7
Industri
9,2
9,6
10,6
12,5
18,5
22,2
Perdagangan
17,5
16,6
15,2
15,3
17,2
17,1
Hotel dan Restoran,
5,4
3,9
2,9
2,2
3,5
3,4
jasa
13,9
17,5
22,6
24,2
24,3
25,0
Lain-lain*
*) Listrik, gas, air minum, konstruksi, angkutan dan komunikasi, perbankan, sewa rumah,
pemerintahan dan pertahanan.
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Tabel di atas menggambarkan bahwa transformasi structural pada perekonomian
Indonesia pada PJPT-I tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tergambar pada table di atas
bahwa peranan sektor pertanian dalam produksi nasional tahun 1969 adalah 49,3%,
menurun menjadi 19,6% pada tahun 1991. Sementara sector industri berperan 9,2% pada
tahun 1969, meningkat menjadi 22,2% tahun 1991. Rata-rata pertumbuhan sector
pertanian per tahun antara 1969 sampai 1991 adalah 3,6%, sedangkan pertumbuhan sektor
industri adalah 12,2% (Saubari et al, 1992). Perbedaan persentase peran antara sector
pertanian dan industri mengindikasikan bahwa antara kedua sector ini memang terjadi
kesenjangan produktivitas, walaupun laju pertumbuhannnya untuk PDB cukup tinggi
seperti pada table berikut ini
Tabel 2.2 : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto sector 2009 (BPS, 2009).
Produk Domestik Bruto Nasional
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
a. Tanaman Bahan Makanan
b. Tanaman Perkebunan
c. Peternakan dan Hasilnya
d. Kehutanan
e. Perikanan

1.6
1.8
19.3
61.6
-25.7
-2.6
-16.1
-3.6

Tabel di atas menggambarkan bahwa laju pertumbuhan PDB mencapai 19,3 persen
yang dominan berasal dari tanaman bahan makanan. Subsektor lainnya pertumbuhannya
negatif mengisyaratkan bahwa potensi pada subsector tersebut belum dieksploitasi secara
optimal.
Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) sektor pertanian dalam arti sempit
(Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan) tahun 2005 turun menjadi hanya
1.62 persen jauh dibawah periode 2000-2004 yang mencapai rata- rata 3.91 persen,
bahkan masih di bawah pertumbuhan pada periode sebelum krisis ekonomi 19791997 (BPS, 2006).
Berdasarkan data BPS 2006 bahwa setelah lepas dari spiral pertumbuhan
rendah pada periode krisis ekonomi 1998-2000, sektor pertanian tumbuh
berkelanjutan rata-rata 3.91 persen selama periode 2000-2004, diatas rata-rata
pertumbuhan setelah swasembada beras tahun 1984. Sungguh ironis ketika
ekonomi nasional tumbuh berkelanjutan dari 3.83 persen pada tahun 2001 menjadi
5.76 persen pada tahun 2005, justru pertumbuhan sektor pertanian turun dari 4.08
persen pada tahun 2001 menjadi hanya 1.79 persen pada tahun 2005, padahal target
pertumbuhan yang dibebankan kepada sektor pertanian sebesar 3.20 persen.
Turunnya pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2005, sementara ekonomi
nasional tumbuh dengan mantap, jelas akan memperburuk kondisi perekonomian
masyarakat desa yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor
pertanian. Selain itu, juga memperparah kesenjangan ekonomi perdesaan dan
perkotaan yang dikuatirkan menimbulkan dampak masalah sosial dalam kondisi
demokrasi yang diagung-agungkan saat ini. Pertanyaannya dalah apa penyebab
turunnya pertumbuhan sector pertanian tahun 2005. Penyebab itu perlu diketahui
untuk digunakan sebagai bahan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan ke depan
yang harus dilakukan oleh pemerintah guna mengantisipasi menurunnya kondisi
perekonomian perdesaa.
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Data BPS tahun 2007 menggambarkan bahwa sturktur PDB sektor pertanian
adalah 62 persen berasal dari tanaman pangan, 21 persen dari perkebunan dan 17
persen dari peternakan. Diperkirakan padi menyumbang sekitar 50 persen dari PDB
sektor pertanian. Dengan demikian penentu utama PDB sektor pertanian adalah
produksi padi. Peningkatan produksi padi akan mampu mendongkrak PDB sektor
pertanian, tetapi sebaliknya perlambatan peningkatan produksi padi akan
memperlambat pertumbuhan PDB sektor pertanian. Dengan struktur seperti ini
maka untuk memacu pertumbuhan PDB sektor pertanian adalah dengan
meningkatkan pertumbuhan produksi padi. Nampaknya bahwa dalam lima tahun ke
depan, produksi padi masih akan tetap menjadi indikator kinerja pembangunan
Pertanian.
Dalam Departemen Pertanian RI (2006) dinyatakan bahwa selama periode
2005-2009 target pertumbuhan PDB sektor pertanian dalam arti sempit meliputi
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan adalah sebesar rata-rata 3.29 persen per
tahun, sedangkan pertumbuhan PDB pertanian dalam arti luas (Tanaman Pangan,
Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan) sebesar 3.52 persen.
Pertumbuhan PDB sektor pertanian dalam arti sempit sebesar 3.29 persen tersebut
berasal dari tanaman pangan sebesar 1.86 persen, perkebunan 6.27 persen dan
peternakan 4.37 persen.
Penurunan luas panen disebabkan oleh adanya: (1) serangan hama penyakit; (2)
banjir dan bencana alam lain di beberapa daerah yang terjadi sepanjang pada tahun
2005; (3) persaingan dengan komoditas jagung karena produksi jagung sedang
digalakkan. Persaingan penggunaan lahan antara padi dengan jagung terlihat dari
pengurangan luas panen padi sebesar 122.073 ha sementara luas panen jagung
bertambah 147.320 ha sehingga secara netto luas panen tanaman pangan bertambah.
Pengalihan areal tanam dari tanaman padi ke jagung diperkirakan disebabkan oleh
biaya usahatani jagung relatif lebih murah dibanding padi termasuk resiko gagal panen
jagung yang relative rendah. Masih segar dalam ingatan kita bahwa pada tahun 2005
BBM sedang dinaikkan, sehingga berdampak terhadap rendahnya kemampuan petani
untuk membiayai usahataninya, dan harga-harga input lainnya cenderung meningkat.
KEBIJAKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN
Sistem Pertanian dan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan
Secara teknis dan operasional, Sistem Pertanian Berkelanjutan (SPB) sangat
beragam dan dinamis, tetapi inti yang dapat menjadi dasar adalah (1) Pelaksanaan
pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan,
peternakan (jika memungkinkan) harus lebih produktif dan efisien. Sektor peternakan
mempunyai peluang besar diusahakan di lahan kering, sedangkan sector perikanan
sebagai salah satu bagian pertanian dalam arti luas kecil kemungkinannya diterapkan
pada lahan kering, (2) Karena pertanian merupakan proses biologis dalam proses
produksi tanaman dan ternak yang disertai dengan campur tangan manusia maka
proses biologi harus lebih berperan. Oleh karena itu, LEISA (Low External Input
Sustainable Agriculture) harus diterapkan untuk mencegah degradasi lahan.(3) Daur
ulang bahan organik berupa sisa-sisa tanaman dan limbah ternak untuk
mempertahankan unsur hara dan kesuburan tanah adalah diprioritaskan.
Dengan demikian, secara logika maka ketiga inti dasar inilah yang relevan
digunakan untuk mendefinisikan Sistem Pertanian Berkelanjutan (SPB), yakni sistem
pertanian yang mengandalkan manajemen sumberdaya lahan, tanaman dan ternak
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa menurunkan kualitas sumberdaya
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lahan tersebut dan kualitas lingkungannya. Pengertian ini menggambarkan bahwa
SPB harus layak dari segi lingkungan, secara teknis dapat diterapkan oleh petani dan
secara ekonomi menguntungkan serta secara sosial budaya dapat diterima oleh
masyarakat lokal. Sebagai output SPB adalah produksi fisik dengan satuan tertentu
dan pendapatan (Rp atau $) untuk dinikmati oleh petani sebagai pelaku. Outcome dari
SPB adalh terwujudnya kesejahteraan petani, kemiskinan dapat teratasi sehingga
petani dapat hidup layak, dapat menyekolahkan putra putrinya, dapat membiayai
pengobatan jika jatuh sakit. Sedangkan sumberdaya lahan yang dimanfaatkan untuk
berproduksi tetap lestari sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan
datang. Inilah inti dari konsep pembangunan pertanian yang berkelanjutan
Konsep pembangunan pertanian berkelanjutan diturunkan dari konsep dasar
pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) yang penjelasannya secara
logika adalah sebagai berikut. Di tingkat wilayah bahwa pelaksanaan SPB secara
aktual di lapangan merupakan aktivitas yang terpadu (integreted), artinya SPB
bersinergi dengan komponen pembangunan lainnya. SPB dikatakan layak dari segi
lingkungan, dapat diterapkan secara teknis dan menguntungkan secara ekonomi serta
secara sosial budaya dapat diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa SPB
merupakan subsistem dari pembangunan pertanian berkelanjutan (Sustainable
Agricultural Development) atau dalam suatu sistem yang lebih general lagi yakni
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Dalam pelaksanaan SPB di
lapangan dapat dikatakan sudah terjadi sinergi dan interaksi kegiatan lintas sektor,
lintas komoditi dan lintas wilayah yang saling mendukung, sehingga mewujudkan
suatu pembangunan yang dapat menghasilkan output dan pendapatan yang dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan tercipta perbaikan lingkungan
global. Sudah diketahui bahwa pembangunan dalam berbagai sektor, baik
pembangunan sektor pertanian dalam arti luas yang berbasis komoditi dalam berbagai
wilayah selalu mempunyai Visi yang jelas dan terarah yakni berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan.
Konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang diturunkan dari konsep
dasar pembangunan berkelanjutan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup
manusia dengan tanpa mengorbankan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup
generasi yang akan datang. Hal ini mengandung pengertian bahwa pembangunan
pertanian berkelanjutan sebagai subsistem dituntut untuk mampu memanfaatkan
sumberdaya secara arif, efisien dan berinteraksi secara sinergis dengan subsistem
pembangunan berkelanjutan lainnya.
Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian
Untuk mengaktualisasikan konsep pembangunan pertanian berkelanjutan maka
sumberdaya lahan terutama lahan kering, maka diperlukan suatu strategi dan kebijakan
agar kebijakan tidak terkesan hanya normatif belaka. Luas penggunaan lahan kering
untuk pertanian di Indonesia sekitar 61.538.824 ha (BPS, 2005) tersebar di berbagai
daerah dengan jenis tanah, topografi dan sosial ekonomi petani yang menghuninya
bervariasi. Dengan demikian, strategi dan kebijakan pengelolaan yang diterapkan
berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, namun harus tetap berada pada
koridor yang ada dengan berpegang pada perinsip berkeadilan, proporsional dan
profesional. Pengelolaan sumberdaya pertanian (misalnya lahan pertanian) akan
teraktualisasi (menjadi kenyataan) harus ada unsur kemauan dan kemampuan dengan
memanfaatkan peluang yang ada sehingga dapat menghasilkan komoditi pangan dengan
tetap berwawasan lingkungan. Unsur kemauan, kemampuan dan kesempatan setiap
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lembaga, isntansi yang berkompetensi dapat diimplementasikan dan diaktualisasikan
dengan menyusun perencanaan yang terarah dan spesifik (Action Plan) dan strategi
yang relevan dan dapat dilaksanakan. Strategi ini dinamakan Grand Design Strategy
Pengelolaan sumberdaya pertanian Non Teknis untuk pembangunan pertanian
berkelanjutan. Strategi tersebut tidak terlepas dengan koordinasi, kolaborasi, partisipasi
dan keterwakilan dalam menentukan tujuan pengelolaannya, misalnya mengidentifikasi
lahan yang sesuai untuk pertanian, seleksi teknologi usahatani, diseminasi teknologi dan
penelitian dan penegmbangan (Research and Development) pertanian.
Identifikasi Lahan yang Sesuai
Data BPS (2007) menggambarkan bahwa terdapat lahan kering untuk
tanaman semusim seluasr 7.083.812 hektar dan untuk tanaman tahunan seluas
15.310.105 hektar. Seluas 61,54 juta hektar lahan kering di Indonesia yang
penggunaannya untuk pertanian dengan berbagai karakteristik dan tidak semuanya
cocok untuk pertanian tanaman pangan, tetapi mungkin cocok untuk pengembangan
ternak, tanaman perkebunan, baik tanaman perkebunan semusim maupun tahunan.
Oleh karena itu, identifikasi lahan kering sangat diperlukan untuk memperoleh data
yang akurat yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun
rencana, menyusun skala prioritas dan penentuan kebijakan yang tepat. Cara yang
dapat digunakan untuk mengidentifikasi lahan yang sesuai untuk pertanian, terutama
lahan alang-alang dan semak belukar adalah dengan menggunakan peta
penggunaan lahan yang berskala yang dipadukan dengan peta arahan tata
ruang pertanian. Identifikasi dapat juga dilakukan lewat satelit dengan Geographic
Information Syatem (GIS). Dengan cara ini, diperoleh data tentang lahan kering yang
dapat digunakan untuk menyusun perencanaan jangka menengah di daerah (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah).
Tentunya identifikasi ini dilakukan secara koordinatif dan kolaborasi antar
lembaga atau instansi yang berkompeten seperti Departemen Pertanian, Badan
Pertanahan dan Litbang Rehabilitasi Lahan, Departemen Pemukiman dan
Transmigrasi. Koordinasi dan kolaborasi ini sangat penting terutama untuk
menyamakan perspsi pengembangan lahan kering, keseragaman data (informasi) dan
menghindari oveerlap (tumpang tindih) program antar departemen yang sering
menyebabkan perencanaan pendanaan yang double. Untuk memperoleh data yang lebih
tepat, harus digunakan peta tanah atau peta kesesuaian dan peta penggunaan lahan
dengan skala yang lebih besar, misalnya 1:50.000 atau lebih baik lagi skala 1:25.000
(Abdurachman et al, 2008). Selain itu, data biofisik lahan perlu ditunjang dengan
informasi sosial-ekonomi, terutama status kepemilikan lahan, sehingga pengembangan
pertanian tidak terbentur pada permasalahan nonteknis yang dapat menggagalkan pendayagunaan lahan kering yang telah direncanakan.
Seleksi Teknologi Tepat Guna
Menurut para pakar Ilmu Tanah dan berdasarkan pengamatan pada penelitian
tentang Improved soil management on rainfed Vertisols in West Nusa Tenggara
(ACIAR Project 2004 - 2007) bahwa teknologi pengelolaan lahan kering untuk pertanian
tanaman pangan telah tersedia, baik teknologi konservasi tanah, peningkatan
kesuburan tanah, pengelolaan bahan organik tanah, dan pengelolaan air. Dari sekian
banyak teknologi tersebut, perlu diseleksi teknologi yang tepat guna dan sesuai
dengan kondisi lahan (tanah, air, dan iklim) dan petani di berbagai wilayah lahan kering
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karena sangat perlu diketahui terlebih dulu karakteristik lahan dan kondisi petani agar
teknologi yang terpilih betul-betul efektif dan dapat diadopsi petani.
Karakteristik lahan dapat diketahui melalui pemetaan dengan skala detail, misalnya
menggunakan skala (1:50.000 atau 1:25.000), atau lebih detail lagi yakni skala 1:10.000
atau 1:5.000. Dengan menggunakan peta berskala sangat detail akan membantu dalam
pemilihan komoditas yang akan diusahakan, dan teknologi yang dapat dipergunakan
dengan lebih tepat. Sedangkan identifikasi aspek sosial-ekonomi petani dapat
diidentifikasi dengan melaksanakan observasi langsung atau survei lapangan dengan
menerapkan metode survei yang cocok, misalnya dengan menggunakan metode
Participatory Rural Appraisal (PRA) atau dengan metode dokumentasi. Kemudian,
berdasrkan hasil survei dapat dilakukan perencanaan partisipatitif dengan melibatkan
pengguna teknologi.
Diseminasi Teknologi
Adopsi teknologi oleh masyarakat umumnya berjalan cukup lambat, termasuk
adopsi teknologi pengelolaan lahan (tanah, air, dan lingkungan). Seringkali Teknologi
disebarkan melalui seminar, workshop, simposium, jurnal ilmiah, majalah ilmiah dan
populer serta melalui media cetak dan elektron, namun. diseminasi dengan cara ini kurang
efektif karena akses penyuluh apalagi petani ke media tersebut relatif terbatas. Oleh
karena itu, diperlukan metode diseminasi secara langsung kepada petani, yang lebih
mendekatkan sumber teknologi dengan petani sebagai calon pengguna teknologi. Salah
satu terobosan yang ditempuh oleh Departemen Pertanian untuk diseminasi teknologi
pertanian adalah melalui program Prima Tani, yakni Program Rintisan dan Akselerasi
Pemasyarakatn Inovasi Teknologi Pertanian yang dilaksanakan secara partisipatif oleh
semua pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan pertanian, dalam bentuk
Laboratorium Lapangan Agribisnis. Program Prima Tani awalnya diinisiasi oleh Badan
Libang Pertanian untuk percepatan adopsi teknologi yang bertujuan untuk mempercepat
diseminasi dan adopsi teknologi inovatif khususnya yang dihasilkan oleh Badan Litbang
Pertanian ((Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2008). Melalui program ini,
pertanian lahan kering di beberapa provinsi, termasuk pengembangan budi daya padi
gogo, palawija dan sebagainya, misalnya dengan introduksi benih unggul, pemupukan,
dan rotasi tanaman, dapat berkembang lebih cepat dan mampu meningkatkan produksi
bahan pangan nasional secara signifikan.
Penelitian Pertanian Lahan Kering
Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk lahan kering relatif kurang
dibandingkan dengan penelitian pada lahan sawah. Hal ini terlihat dalam perjalanan
pengembangan pertanian di Indonesia bahwa penelitian padi lebih terfokus pada padi
sawah yang telah menghasilkan berbagai varietas unggul dan teknologi budi daya
seperti pengendalian hama/penyakit, pemupukan, dan pengairan. Sedangkan penelitian
dan pengembangan padi ladang (padi gogo) jauh tertinggal. Sejalan dengan itu, minat
dan upaya petani untuk mengembangkan padi gogo juga relatif rendah, tercermin dari
luas pertanaman setiap tahun yang jauh lebih rendah dari luas lahan sawah.
Penelitian dan pengembangan pertanian lahan kering di beberapa daerah sudah
mulai mendapat perhatian yang lebih besar, termasuk pembiayaannya, misalnya
pemanfaatan irigasi air tanah dalam dengan Springkle Big Gun di Pulau Lombok NTB,
Penerapan teknologi konservasi pada lahan kering di NTT, Improve Soil management
melalui penanaman dengan sistem bedeng (raise bed) di Kupang NTT dan Lombok
NTB yang didanai oleh Proyek ACIAR. Walau demikian, akan lebih baik bila
penelitian diarahkan pada teknologi pengelolaan padi gogo dan palawija sebagai bagian
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dari sistem usaha tani (farming system) yang disesuaikan dengan kondisi spesifik
lokasi. Penelitian untuk pertanian lahan kering akan lebih bermakna untuk pengembangan
apabila dilaksanakan secara komprehensif, koordinatif, kolaboratif dan melibatkan
petani dan penyuluh. Artinya peneliti tidak bekerja sendiri-sendiri dan hasilnya tidak
dipublikasi, tetapi hendaknya penelitian lahan kering itu berada dalam suatu tim dari
berbagai disiplin ilmu, sehingga menemukan suatu inovasi dan menghasilkan teknologi
yang efektif dan menguntungkan.
Prinsip Pengelolaan Terpadu Dalam Pembangunan Pertanian
Dalam pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pengelolaan
agroekosistem seperti lahan kering dan lahan sawah (basah) dapat dipandang sebagai
upaya memperbaiki dan memperbaharui sumberdaya alam yang dapat dipulihkan
(renewable resourses) di suatu daerah. Dalam pemanfaatan sumberdaya lahan untuk
pertanian berkelanjutan harus berwawasan lingkungan dengan mengikuti kaidah
pelestarian lingkungan. Pengelolaan agroekosistem lahan pertanian merupakan upaya
masyarakan pedesaan untuk mengubah atau ekosistem sumberdaya alam untuk
memperoleh manfaat yang maksimal dengan mengusahakan komoditas yang cocok
secara agronomis, menguntungkan secara ekonomi dan mudah diusahakan secara teknis
dan kontinuitas produksinya. Pengelolaan agroekosistem lahan pertanian merupakan
bagian dari interaksi masyarakat petani dengan lingkungan agroekosistem sumberdaya
alam karena dalam pengusahaan tanaman dan atau ternak harus ada campur tangan
manusia (petani). Oleh karena itu, semua kegiatan tersebut perlu diperkuat
pelaksanaannya dengan memperhatikan perinsip-perinsip pengelolaan agroekosistem
lahan pertanian terpadu yang kemudian dinamakan prinsip pengelolaan
agroekosistem lahan pertanian terpadu dengan tetap berwawasan pelestarian
lingkungan. Hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan lahan kering berwawasan
pelestarian lingkungan tidak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri, melainkan ada
kerja sama secara terpadu melalui koordinasi, kolaborasi, partisipasi dan pelibatan
(envolvement) atau keterwakilan dari pihak yang memangku kepentingan
(stakeholders).
Dengan demikian, dalam pengelolaan agroekosistem lahan pertanian, paling
tidak ada 8 (delapan) prinsip pengelolaan agroekosistem lahan pertanian terpadu yang
perlu mendapat perhatian dalam kegiatan aksi yakni pelaksanaan secara (1)
Koordinatif, (2) Kolaboratif, (3) Partisipatif/Keterlibatan (kemauan, kemampuan,
kesempatan atau peluang), (4) Keterwakilan (reprsentatif), (5) Daya dukung
(Carrying Capacity), (6) Pemerataan (Equity), (7) Skala Prioritas, (8)
Keberlanjutan (sustainable) sumberdaya alam pertanian dalam aspek lingkungan,
sosial budaya dan ekonomi. Kemudian, perinsip tersebut dapat dijahit menjadi sebuah
sistem dalam bentuk rantai nilai (Value Chain) karena melibatkan berbagai pihak
berdasarkan fungsi dan kompetensinya dalam mengaktualisasikan pengelolaan
sumberdaya lahan pertanian.
Pada dasarnya Rantai Nilai pada gambar 3.2. di atas masih menunjukkan
hubungan antara lembaga ilmiah (Perguruan Tinggi) dan lembaga lain yang terkait
untuk menghasilkan konsep, metode dan strategi pengelolaan lahan kering
berkelanjutan. Rantai nilai ini akan dapat berfungsi secara aktual dalam bertindak lokal
(aksi nyata) dalam melakukan pengelolaan jika diperkuat oleh unsur-unsur Kemauan,
Kemampuan dan Kesempatan setiap lembaga dan instansi terkait serta para pihak
yang mengambil kepentingan (stake holders). Artinya, dalam melakukan aksi nyata
pengelolaan harus diawali dengan kesadaran dan kemauan yang kuat dari setiap
lembaga dan isntansi terkait, kemudian ditunjang oleh kemampuan dan kesempatan
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(peluang) setiap unsur yang terlibat. Ketiga unsur tersebut (kemauan, kemampuan dan
kesempatan) merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan, sehingga jika
salah satu diantara unsur ini tidak ada maka program pengelolaan tidak akan pernah
teraktualisasi.
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian Masa Depan
Kebijakan pemerintah yang mengarah kepada strategi pembangunan pertanian
berimplikasi kepada bagaimana memanfaatkan sumberdaya local secara bijak yang pro
kepada rakyat, pro masyarakat pedesaan, pro ketenagakerjaan dan pro pemerataan. Dengan
demikian, Pembangunan pertanian berkelanjutan berguna untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat. Contoh nyata yang dapat menjadi ilustrasi sederhana adalah mengacu pada
beberapa karakteristik wilayah lahan kering, seperti penduduk wilayah lahan kering
umumnya miskin, dan lahan kering rentan terhadap degradasi karena erosi, maka
kebijakan pengelolaan lahan kering secara profesional dan adil identik dengan
pengentasan kemiskinan. Alasannya adalah karena masalah lahan kering bukan hanya
terletak pada masalah sumberdaya tanah dan air secara fisik saja, tetapi juga masalah
sosial ekonomi dan kebijakan yang lebih kompleks, sementara luas lahan kering jauh
lebih luas daripada lahan sawah. Oleh karena itu, jika pemerintah hendak
menghapuskan kemiskinan di Indonesia, maka pilihan yang tepat adalah tidak hanya
berfokus pada mengandalkan lahan basah (sawah), melainkan mengarahkan
kebijakannya kepada bagaimana memfasilitasi petani untuk mengelola lahan kering
agar berdaya guna untuk menghasilkan bahan makanan pokok, menghasilkan devisa
dari produk primer yang diolah, penyerapan tenaga kerja dengan tetap berwawasan pada
pelestarian lingkungan.
Agar pengelolaan lahan kering berkelanjutan dapat diterapkan oleh masyarakat
dengan baik, maka diperlukan prasyarat (Bennet, 1994; Utomo, 200).
(1) Stabilitas politik, sosial dan ekonomi
Terkait dengan stabilitas politik, sosial dan ekonomi sebagai salah satu prasyarat
pengelolaan lahan kering, penulis berpendapat bahwa persyaratan tersebut kurang relevan.
Alasannya adalah Bennet (1994) dan (Utomo ( 200) menyatakan bahwa laju pertumbuhan
penduduk dan tekanan ekonomi yang tinggi pada kondisi politik, sosial yang labil akan
memacu degradasi lingkungan. Pada kondisi seperti ini rakyat lebih memikirkan
kebutuhan ekonomi dan politik daripada kelestarian lingkungan. Lebih lanjut dikatakan
bahwa makin meningkatnya degradasi lahan pada era otonomi daerah saat ini merupakan
contoh faktual sulitnya penerapan pengelolaan lahan berkelanjutan pada kondisi sosial,
ekonomi dan politik yang labil. Tanpa adanya kedamaian dan stabilitas sosial politik akan
sulit menerapkan sistem pengembangan lahan kering berkelanjutan di lapangan.
Pernyataan di atas kurang relevan kalau dikaitkan dengan stabilitas politik dan
sosial karena kenyataanya secara empiris di lapngan dapat dikatakan bahwa lahan kering
dikelola oleh masyarakat petani dengan tenaga sendiri, modal dan peralatan sendiri tanpa
bantuan pemerintah. Meskipun politik bergejolak, petani tidak mengerti tentang politik.
Masyarakat petani tidak pernah terlibat dengan gejolak politk pemerintah, kecuali kalau
mereka dibujuk-bujuk oleh orang tertentu yang berkepentingan. Jadi, stabilitas politik tidak
mempengaruhi aktivitas petani dalam mengelola lahan kering untuk berusahatani, kecuali
kalau pengelolaan lahan kering tersebut benar-benar ada intervensi pemerintah secara besarbesaran dalam pendanaan untuk menghasilkan produk unggulan yang diandalkan agar
mendatangkan devisa yang semakin meningkat, kemudian mulai dari pendanaan sampai
pemasaran ditangani oleh pemerintah. Mungkin akan logis kalau stabilitas politik menjadi
persyaratan pengelolaan lahan kering apabila ada intervensi pemerintah secara politik dan
ekonomi, yakni ada investasi besar-besaran pada pengelolaan lahan kering.
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(2) Ketersediaan teknologi berkelanjutan
Teknologi dipereoleh melalui pendekatan interdisipliner untuk mengidentifikasi prioritas
penelitian dan uji coba yang mampu menjawab permasalahan lahan kering secara
komprehensif. Perguruan tinggi dan Litbang perlu memfokuskan penelitiannya pada
penemuan teknologi yang berkemampuan meningkatkan produktivitas lahan kering,
pendapatan petani, melestarikan lingkungan dan secara sosial diterima oleh masyarakat.
Penelitian untuk menghasilkan teknologi pengelolaan lahan kering berkelanjutan harus
dimulai dari keinginan dan permasalahan petani, bukan keinginan peneliti. Oleh karena itu
pelaksanaan penelitian perlu koordinasi, kolaborasi dan pelibatan petani sangat diperlukan
(telah dijelaskan pada Gambar 3.2). Namun dukungan pendanaan penelitian dari
pemerintah dan swasta perlu ditingkatkan
(3) Komitmen dan dukungan rakyat
Partisipasi dan kesadaran semua pihak akan pentingnya pengelolaan lahan kering
berkelanjutan untuk mendukung kehidupan bersama generasi masa kini dan yang akan
datang perlu terus ditingkatkan. Sumberdaya lahan merupakan aset petani yang perlu
dijaga agar jangan sampai dieksploitasi seperti mengeksploitasi tambang. Keterlibatab
semua stakeholders, para peneliti dengan berbagai bidang ilmu dan disiplin, pejabat
pemerintah, pengusaha, para petani sampai masyarakat lokal sangat dipeerlukan. Inilah
yang menggambarkan bahwa pengelolaan lahan kering berkelanjutan perlu perinsip
pengelolaan terpadu dengan mengedepankan koordinasi, kolaborasi, partisipasi,
keterwakilan (represntatif) (telah dijelaskan melalui gambar 3.1).
(4) Dukungan kebijakan pemerintah
Kebijakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah harus berpihak kepada
pembangunan berkelanjutan yang berbasis ilmu pengetahuan, kualitas infrastruktur harus
bagus dan efisien, dan kelembagaan harus terkoordinasi dan kuat. Pengamatan penulis di
lapangan adalah, sampai saat ini sangat sedikit sekali kebijakan pembangunan yang secara
langsung mendukung penerapan pembangunan pertanian berkelanjutan. Hal ini mungkin
disebabkan oleh adanya orientasi proyek dari para penerap kebijakan, adanya bocoranbocoran dalam pendanaan, sehingga suatu proyek yang seharusnya bernilai X Rupiah,
tetapi karena banyak bocoran dan potongan yang tidak resmi maka nilainya jauh lebih
rendah daripada X Rupiah. Akibatnya, kualitas pekerjaan sangat rendah dan tidak lestari.
Contohnya adalah, proyek pengerasan jalan, pembukaan jalan ke sentra-sentra produksi di
pedesaan yang kualitas infrastruktur jalan secara fisik sangat rendah.
(5) Pengembangan SDM
Sumberdaya manusia yang dimaksudkan dalam hal ini adalah petani dan pelaku
pengelolaan lahan kering berkelanjutan lainnya adalah modal yang paling penting dan
menentukan keberhasilan penerapan sistem pengelolaan lahan kering berkelanjutan. Oleh
karena itu, peningkatan kasitas dan kapabilitas SDM pengetahuan dan keterampilan mereka
perlu terus ditingkatkan, baik melalui pendidikan formal maupun training dan workshop.
(6) Keadilan dan pemerataan.
Hubungan antara kemiskinan dan degradasi lingkungan memang sangat rumit. Kemiskinan
mungkin dapat sebagai penyebab maupun dampak dari degradasi lingkungan lahan kering.
Sistem pengelolaan lahan berkelanjutan biasanya diasarkan pada apakah sudah terpenuhi
sasaran ekonomi, lingkungan dan sosial (seperti yang digambarkan pada gambar 3.3. Pada
tataran pelaksanaan pengelolaan lahan sistem ini dipengaruhi oleh sikap sosial, mekanisme
pasar dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, adanya insentif bagi masyarakat yang
menerapkan sistem ini dan sanksi bagi mereka yang tidak menerapkannya akan
menentukan keberhasilan penerapan strategi pengelolaan lahan berkelanjutan.
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Umumnya lahan kering terletak terpencil tanpa fasilitas infrastruktur yang
memadai. Oleh karena itu kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk
menunjang Sistem Pertanian Berkelanjutan (SPB). Berikut ini, penulis
menawarkan beberapa butir kebijakan yang dapat menunjang pengelolaan
sumberdaya lahan pertanian terutama lahan kering agar dapat secara
berkelanjutan dapat menghasilkan produk bahan pangan untuk memenuhi
kebutuhan penduduk.
1. Subsisi berupa infrastruktur seperti jalan dan listrik yang menunjang SPB.
Transportasi merupakan salah satu syarat utama pembangunan pertanian
berkelanjutan. Walaupun produk primer melimpah dapat dihasilakan dalam
pemanfaatan lahan kering, maka produk tersebut tidak akan dapat
memperoleh nilai jual tanpa adanya fasilitas jalan untuk mengangkut produk
tersebut ke pasar atau ke kota di mana konsumen ada. Demikian juga halnya
dengan listrik, selain berfungsi untuk penerang di rumah tangga, listrik
diperlukan untuk power di lahan kering jika petani mengoperasionalkan alat
atau mesin pertanian yang membutuhkan listrik, terutama untuk pengolahan
hasil (agroindustri) guna memperoleh peningkatan nilai tambah produk.
2. Memacu pengembangan industrialisasi pertanian di pedesaan (agroindustri)
yang mengolah produk primer menjadi produk olahan yang berdaya saing
tinggi
Untuk memperoleh nilai tambah produk pertanian maka industri pengolahan
mutlak diperlukan, terutama untuk komoditas yang kurang tahan lama untuk
disimpan. Misalnya, komoditi hortikultura seperti tomat, dan cabe yang
kadang-kadang pada musim panen harganya sangat rendah. Oleh karena itu,
untuk memperoleh nilai tambah yang tinggi maka perlu diolah menjadi
produk olahan seperti saus tomat, saus cabe.
3. Insentif pajak tanah lebih rendah untuk lahan SPB dan insentif harga yang
lebih tinggi bagi produk SPB untuk meningkatkan produksi dengan SPB di
lahan kering.
Biasanya petani kurang tertarik dalam membayar pajak dan mereka tidak
faham untuk apa pajak, padahal pajak sangat bermanfaat untuk
pembangunan. Tetapi jika pajak dikenakan konsesion (keringanan) dalam
bentuk subsidi, maka petani akan bergairah dalam membayar pajak.
4. Membangun lembaga-lembaga pembiayaan mikro yang memberi manfaat
kepada penduduk miskin yang mudah diakses
Pengelolaan lahan kering berkelanjutan tidak lepas dari kebutuhan modal.
Untuk mencegah petani tidak jatuh pada perangkap para pelepas uang
(kredit) non formal dengan bunga sangat tinggi, maka lembaga pembiayaan
finansial berupa pembiayaan mikro, seperti Bank Desa atau Kredit Usahatani
dengan bunga rendah dan akses yang mudah, maka pengelolaan lahan kering
untuk SPB dapat terlaksana dengan baik.
5. Subsidi sarana produksi (seperti bibit/benih, pupuk dan pestisida),
bantuan peralatan dan mesin pertanian. Petani sering mengalami kesulitan
dalam memperoleh sarana produksi seperti pupuk dan beni/bibit secara tepat
jumlah, tepat waktu dan tepat jenis. Oleh karena itu, subsidi tetap
diperhatikan dengan mempertimbangkan Consumer Surplus dan Produser
surplus, artinya siapa pihak yang akan diuntungkan jika menerapkan
kebijakan subsidi. Apakah yang diuntungkan adalah pemerintah, konsumen
ataukah produsen (petani). Hal ini dapat dilakukan analisa dari aspek
kesejahteraan.
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6. Membatasi Impor beras
Impor beras dan komoditi lainnya dapat merugikan petani dalam negeri
karena produk impor akan menyaingi produk dalam negeri yang dihasilkan
oleh petani. Oleh karena itu, jika ada impor maka pemerintah perlu
mengenakan tarif (pajak) impor.
7. Pemberian hak penggunaan tanah bagi penduduk miskin dengan
memberlakukan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Reforma
Agraria yang menguntungkan pengelola (petani) lahan kering.
Undang-undang tentang Reforma Agraria perlu diseminasi untuk diketahui
oleh masyarakat petani. Hak penggunaan tanah untuk diusahakan seperti
yang diterapkan pada Hutan Kemasyarakatan (HKM) sangat membantu
petani dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan menanam tan aman
pangan, pemeliharaan ternak di hutan penyangga. Hal ini dapat mencegah
mereka untuk melakukan penebangan hutan secara ilegal (pencurian kayu).
8. Penyediaan bantuan alat (mesin pertanian) untuk pengolahan tanah dan
pengolahan hasil pertanian
Walau jumlah penduduk di pedesaan cukup tinggi, tetapi ketersediaan untuk
menjadi tenaga kerja relatif terbatas. Kadang-kadang mereka lebih memilih
mencari kerja di kota atau ke tempat lain. Oleh karena itu, untuk pengolahan
tanah, pembersihan semak belukan di lahan kering peerlu mekanisasi.
9. Diseminasi teknologi dengan mengaktifkan penyuluh
Diseminasi teknologi yang tepat untuk pengelolaan lahankering perlu
diseminasi secara langsung kepada petani dengan tanpa melalui seminar,
majalah, media cetak dan elektronik karena akses mereka ke media tersebut
sangat sulit.
10. Menjamin kondisi pasar dengan tetap memberi kesempatan kepada petani
untuk mempertahankan posisi tawar (brgaining position) yang lebih tinggi.
Harga Produk pertanian sering berfluktuasi, yakni di musim panen h arganya
rendah, dan sebaliknya. Oleh karena itu perlu ada kebijakan harga untuk
melindungi petani produsen (floor price) dan harga atas (ceiling price) untuk
melindungi konsumen.
11. Menggalakkan penelitian dan pengembangan lahan kering dalam berbagai
aspek yang mendukung pembanguan pertanian berkelajutan berbasis
sumberdaya lahan.
12. Membuka program studi yang secara khusus berkonsentrasi pada pendalaman
pengmebangan sumberdaya lahan kering, baik aspek agronomi, agribisnis
lahan kering, hortikultura lahan kering
Menggugah SDM untuk belajar sumberdaya lahan kering sudah saatnya
diperlukan. Oleh karena itu, ijin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan
konsentrasi Lahan Kering perlu diperlunak agar pemahaman SDM tentang
Lahan kering semakin mantap. Lahan kering yang luasnya sekitar 61 juta
hektar dan luasnya jauh lebih luas daripada lahan sawah, maka perlu dikenal
oleh insan SDM kita.
13. Melakukan pemberdayaan lahan kering dengan menerapkan perinsip
pengelolaan terpadu secara koordinatif, kolaboratif, partisipatif, repr esentatif
dengan pelibatan petani dan stakeholder yang terkait, menentukan skala
prioritas, memperhatikan daya dukung yang ada, pemerataan (tidak
terkonsentrasi pada beberapa wilayah saja), dilaksanakan secara
berkelanjutan dengan tetap berwawasan lingkungan.
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14. Upaya untuk membatasi kepentingan pribadi atau selfinterest secara terus
menerus untuk memperoleh lahan dalam rangka memenuhi berbagai tujuan
kehidupan. Apabila hal ini tidak terkendali akan menyebabkan kerusakan sumber
daya alam. Salah satu alternatif kebijakan adalah sentralisasi pengendalian, yaitu
suatu keputusan politik yang mengambil alih atau membatasi kebebasan dalam
mengakses sumber daya dalam suatu wilayah, baik yang berupa collective pool
resources seperti halnya tanah ulayat maupun lahan sawah yang sudah menjadi
milik individu.
15. Alternatif kebijakan berikutnya adalah penguatan kemampuan kolektif
masyarakat tani lahan kering dalam mengelola sumber daya lahan dan air tanah dlam.
Perspektif kebijakan ini terkait dengan fungsi lahan kering, yaitu adanya warisan
budaya yang melekat. Menurut teori identitas psikologi sosial, masyarakat memperoleh
harga diri dari kelompok atau masyarakat di mana mereka berada. Adanya rasa identitas
yang kuat dalam masyarakat mendorong kerja sama antar individu dan membawa
aspirasi mereka semakin dekat dengan yang ada pada masyarakat .
16. The last and the most important but not least adalah Membangun instrumen kebijakan
yang memberikan mengarah kepada peningkatan nilai tambah (value added) di bidang
petanian adalah dengan strategi 6 (enam) I , yakni I = Incentive, I = Infrastrukture; I =
Inovasi; I = Investasi; I = Institution; dan I = Industry. Industi berbasis pertanian adalah
mutlak dikembangkan untuk menadikan pertanian sebagai basis pembangunan ekonomi
Indoonesia. Agar pertumbuhan sector pertanian dan kontribusinya terhadap PDB maka
indstri berbasis pertanian adalah andalan untuk meningkatkan nilai tambah produk
pertanian. Kemudian dilengkapi dengan Iman dan Taqwa.
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
4.1. Kesimpulan
1. Sejalan dengan arah dan Kebijakan Pembangunan Pertanian dalam menghadapi
tantangan perekonomian Indonesia, maka paradigma pembangunan pertanian masa
depan adalah pembangunan pertanian berkelanjutan berbudaya industri, berdaya saing
tinggi dengan selalu berorientasi pada peningkatan nilai tambah (value added).
2. Pembangunan pertanian berkelanjutan yang berbudaya industri harus diperkuat oleh
pengembangkan inovasi, yakni teknologi yang selalu berkembang, baik teknologi untuk
budidaya (on farm), seperti bioteknologi dan chemical technology maupun teknologi
tepat guna untuk panen dan pengolahan hasil yang berhasil guna dan berdaya guna
(dapat diterapkan oleh petani di perdesaan).
3. Pembangunan pertanian berkelanjutan mutlak ditunjang oleh infrastruktur yang
memadai untuk memperlancar produksi pada on farm di sentra-sentra produksi,
memudahkan distribusi produk (marketing hasil) ke konsumen, mempermudah dan
memperlancar para pedagang (trader) akses ke sentra-sentra produksi. Berbagai bentuk
dan jenis Infrastruktur yang dimaksud adalah mulai dari prasarana dan sarana irigasi
(mulai dari bendungan, waduk, pembangunan dan perbaikan saluran primer, sekunder
sampai kepada tersier); prasarana dan sarana transportasi, baik di darat laut maupun
udara; infrastruktur berupa pasar, listrik dan air bersih.
4. Pembangunan pertanian berkelanjutan berbudaya industry disertai pula dengan
Incentive, yakni semacam perangsang untuk memotivasi agar produsen tetap
berkemauan dan berkemampuan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, dan juga
perangsang kepada konsumen untuk tetap memakai produk dalam negeri. Insentif
tersebut dapat berupa subsidi sarana produksi kepada petani produsen maupun subsidi
harga. Pemberian Incentive tidak hanya terbatas pada petani produsen dan konsumen,
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tetapi incentive perlu diberikan kepada siapa saja pelaku agribisnis yang berprestasi dan
berjasa dalam penemuan inovasi, paket teknologi yang bermanfaat untuk pengembangan
pertanian.
5. Produksi pertanian tidak terlepas dari investasi, baik investasi public maupun swasta
dengan tetap memperbaiki iklim investasi yang kondusif dengan memelihara suasana
politik dan keamanan dalam negeri dengan memperkuat Institusi (kelembagaan) dan
selalu memperhatikan marketing dan trade.
6. Paradigma pembangunan pertanian berkelanjutan itu adalah pembangunan pertanian
yang berwawasan lingkungan, yakni pertanian yang aman dan adaptif secara ekologis,
menguntungkan (profitable) secara ekonomis, dan secara social budaya (humanis) dapat
diterima di masyarakat dan orang-oranga yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu,
Pembangunan pertanian berkelanjutan adalah pertanian yang LEISA (Low External
Input Sustainable Agriculture) bukan HEISA (High External Input Sustainable
Agriculture). Pertanian adalah aktivitas produksi berbasis sumberdaya alam (Natural
Resources Based), yakni pertanian yang diusahakan dengan skala kecil, menengah dan
besar merupakan proses produksi yang berlangsung secara biologis dan dibarengi
dengan adanya campur tangan manusia terhadap alam atau ekosistem dengan
menggunakan sumber daya tanah (lahan) sebagai media tumbuhnya flora
(tumbuhan/tanaman) dan fauna (hewan/ternak). Lahan sebagai sumberdaya alam yang
menjadi input fisik utama pertanian tidak terlepas dari ancaman, baik ancaman karena
kejadian alam seperti erosi, longsor, tertimpa lahar gunung meletus maupun ancaman
karena ulah manusia dan chemical degradation.
4.1. Implikasi
Sebagai implikasi kebijakan maka berikut ini dapat dikemukakan beberapa
saran. Program pembangunan pertanian itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup
manusia maka seharusnya pertanian yang mampu : Meningkatkan, melestarikan ketahan
dan keamanan pangan (food security); Mengembangkan setiap sub sistem Usaha
Agribusines; Mewujudkan Kesejahteraan petani (Farmer Welfare); Menjaga kelestarian
lingkungan (sumberdaya hayati); Melibatkan petani (partisipnatif).
Jika selama ini koordinasi, kolaborasi, keterwakilan dan partsisipasi antar
perguruan tinggi, Badan Litbang, instansi terkait dan petani belum diterapkan dalam
pembangunan pertanian maka diharapkan prinsip tersebut dapat diimplementasikan
dalam mencetuskan suatu kebijakan dan strategi pelaksanaannya untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi (economic growth) pemerataan (equity) dan keberlaanjutan
(sustainability). Perlu juga disarankan juga agar masing-masing Direktorat Jenderal
Teknis memperhatikan secara seksama target pertumbuhan PDB dan produksi yang
telah ditetapkan sebagai acuan dalam melaksanakan program sehingga target yang
telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana. Faktor-faktor kunci yang perlu
mendapat perhatian dalam produksi pertanian (on farm) adalah : (a) ketersediaan
benih bermutu dari varietas unggul, (b) kelancaran distribusi pupuk sampai tingkat
petani dengan harga sesuai HET, (c) perlindungan tanaman dari kemungkinan
serangan OPT dan bencana alam, (d) mempertahankan harga gabah sesuai HPP,
(e) mengendalikan impor beras, dan (f) terus meningkatkan koordinasi
pelaksanaan program dengan seluruh stakeholder. Praktek monopsoni/oligopsoni
perlu dikurangi karena cenderung tidak berpihak kepada petani produsen, sebab
bargaining position petani sangat lemah dalam hal penentuan harga dan standar
kualitas produk.
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ABSTRAK
Lahan pertanian yang letaknya berdekatan dengan kawasan hutan seringkali tidak luput
dari gangguan oleh satwa liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi
petani terhadap gangguan satwa liar di lahan pertanian mereka, meliputi jenis satwa liar
pengganggu, intensitas gangguan, tingkat kerusakan dan upaya yang dilakukan oleh
petani untuk menanggulangi gangguan oleh satwa liar tersebut. Penelitian dilakukan
dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Data hasil penelitian dianalisis
secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa jenis satwa liar yang menjadi
musuh dan menimbulkan kerusakan pada lahan pertanian adalah babi hutan, monyet,
tikus dan beberapa jenis burung. Jenis satwa liar lain yang menimbulkan gangguan
adalah musang (pada bidang peternakan). Sebagian besar responden berpendapat
bahwa intensitas gangguan dan tingkat kerugian yang diderita akibat gangguan oleh
satwa liar tergolong cukup tinggi. Untuk menghindari kerugian, masyarakat harus
mengeluarkan tenaga dan biaya ekstra untuk menjaga dan mengamankan lahan
pertanian dan ternak mereka.
Kata kunci: gangguan satwa liar, lahan pertanian, Taman Nasional Bantimurung
Bulusaraung
ABSTRACT
The crop of agricultural land adjacent to forests area often draids by wildlife. This
study aims to determine the farmers' perceptions regarding wildlife crops raiders,
including the species of wildlife as a pest, disturbance intensity, the extent of damage
and farmers’ efforts to overcome wildlife crop-raider. Data were collected using
questionnaire and interview in farmer community in three villages around Bantimurung
Bulusaraung National Park. Data were analyzed descriptively. The results showed that
the major source of crops-losses were wild boar, monkeys, rats and some birds. Another
animal species that disturb livestock is Civet. Most respondents considered the crop
damage intensity and the extent of loss were quite high. To avoid losses, people have to
spend effort and extra costs for maintaining and securing their crops and livestock.
Keywords: wildlife crop-raider, agricultural land/farmland, Bantimurung Bulusaraung
National Park
LATAR BELAKANG
Jika serangan satwa liar secara langsung ke manusia, apalagi serangan yang
menimbulkan kematian seringkali diekspose secara lengkap dan detil oleh berbagai
media baik cetak maupun on-line, maka kerugian yang ditimbulkan oleh gangguan
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satwa liar terhadap petani seringkali luput dari perhatian masyarakat. Padahal gangguan
satwa liar yang berasal dari dalam kawasan hutan terhadap lahan pertanian, akan
memberatkan kehidupan petani kecil. Hal ini disebabkan karena sebagian besar
masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan konservasi, seperti Taman Nasional
Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) merupakan petani kecil (Balai Taman Nasional
Bantimurung Bulusaraung, 2008), yang hidup di bawah garis kemiskinan (Kadir et al.,
2012), dengan luas lahan lahan garapan kurang dari satu hektar (Kadir et al., 2013).
Akibatnya, sekecil apapun kerugian yang ditimbulkan, akan terasa sangat membebani
petani kecil, yang memiliki tingkat pendapatan yang kecil. Kerugian akibat gangguan
satwa liar membuat petani harus mencari nafkah tambahan untuk memenuhi kebutuhan
hidup mereka. Selain menimbulkan kerugian secara materi, gangguan satwa liar juga
dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap satwa liar dan kawasan taman nasional.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi petani terhadap gangguan yang
ditimbulkan oleh satwa liar di lahan pertanian mereka, meliputi jenis satwaliar
pengganggu, intensitas gangguan, tingkat kerusakan dan upaya yang dilakukan oleh
petani untuk menanggulangi gangguan oleh satwa liar tersebut. Penelitian ini penting
dilakukan mengingat belum terdapat informasi ilmiah mengenai gangguan satwa liar
terhadap masyarakat sekitar TN Babul. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan kepada pihak terkait, mengenai bentuk gangguan satwa liar
terhadap petani di sekitar kawasan TN Babul.
BAHAN DAN METODA
Area kajian
Pada penelitian ini, pemilihan dusun yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian
dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan letaknya yang berbatasan langsung dengan
kawasan hutan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Selain itu, pemilihan dusun
dilakukan dengan pertimbangan bahwa kawasan Taman Nasional Bantimurung
Bulusaraung memiliki tiga tipe ekosistem, yaitu ekosistem karst, ekosistem hutan
dataran rendah non dipterokarpa pamah dan ekosistem pegunungan bawah, sehingga
pemilihan setiap dusun juga didasarkan pada keterwakilan dusun tersebut pada setiap
tipe ekosistem yang terdapat di kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
Dusun pertama merupakan dusun yang terletak di sekitar kawasan karst, yaitu Dusun
Bangkesangkeang, yang secara administratif terletak di Kelurahan Kassi, Kecamatan
Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dusun kedua merupakan dusun yang
terletak di ekosistem hutan dataran rendah non dipterokarpa pamah, yaitu Dusun
Kappang, yang secara administratif terletak di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana
kabupaten Maros. Dusun ketiga terletak di ekosistem hutan pegunungan bawah, yaitu
Desa Bontomasunggu, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone (Gambar 1).
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Gambar 1. Lokasi penelitian persepsi petani mengenai gangguan satwa liar pada lahan
pertanian di sekitar kawasan TN Babul
Bahan dan Peralatan
Peralatan yang digunakan meliputi peralatan untuk pengumpulan data primer berupa
alat perekam, kuesioner, kamera digital, buku catatan, alat tulis menulis dan Global
Positioning System (GPS). Peralatan pendukung yang digunakan untuk mengolah data
meliputi peralatan komputer beserta perangkat lunak pengolah data (MS Office Excel).
Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan bahan pendukung seperti peta tematik
desa sekitar kawasan TN Babul dan data sekunder yang diperoleh dari kantor desa atau
kantor kecamatan setempat.
Metoda
Penelitian ini dilakukan terhadap petani lokal yang bermukim di dusun yang menjadi
lokasi penelitian. Pada tahap awal penelitian ini, dilakukan wawancara terhadap
informan kunci dengan menggunakan metode snow ball sampling (Noy, 2008), untuk
memberi gambaran secara umum mengenai gangguan satwa liar yang dihadapi oleh
petani. Berdasarkan informasi awal tersebut, kemudian disusun daftar pertanyaan
dalam kuesioner, yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan wawancara. Pada
tahap selanjutnya dilakukan pengumpulan data untuk mengetahui persepsi mengetahui
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persepsi mereka mengenai gangguan satwa liar di lahan pertanian mereka. Dalam
wawancara ini digunakan metode wawancara secara semi terstruktur (Turner, 2010; Qu
dan Dumay, 2011; Galletta, 2013; Santoso, 2016). Dalam penelitian ini, unit analisis
adalah rumah tangga. Dengan demikian, responden merupakan rumah tangga petani
pemilik lahan. Responden diutamakan kepala keluarga. Selain itu, responden juga
harus penduduk asli (penduduk lokal yang telah lama bermukim di tempat tersebut).
Jumlah responden ditentukan berdasarkan rumus Slovin (Tedjada dan Punzalan, 2012),
yaitu:

Keterangan:
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = batas toleransi kesalahan (10%)
Berdasarkan data yang diperoleh dari Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman
Nasional Bantimurung Bulusaraung 2008 – 2027 (Balai Taman Nasional Bantimurung
Bulusaraung, 2008), diketahui bahwa jumlah penduduk yang bermukim di sekitar
kawasan TN Babul adalah 171.785 orang. Dengan demikian, total responden minimal
berjumlah 100 orang. Pada penelitian ini, responden yang berasal dari Dusun
Bangkesangkeang berjumlah 33 orang, Dusun Kappang berjumlah 33 orang, sedangkan
responden yang berasal dari Desa Bontomasunggu berjumlah 34 orang.
Untuk menambah keakuratan data mengenai bagaimana respons petani terhadap
perubahan iklim, maka selain menggunakan metode wawancara, maka pada penelitian
ini juga digunakan metode observasi (Kothari, 2004). Metode observasi dilakukan
untuk mengamati secara langsung perilaku petani saat menghadapi berbagai dampak
yang timbul akibat perubahan iklim, seperti musim tanam yang tidak menentu, musim
hujan yang berkepanjangan, maupun kemarau panjang.
Analisis data
Data lapangan ditabulasi dengan menggunakan Microsoft excel dan SPSS ver 21.
Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jenis satwa liar pengganggu lahan pertanian
Gangguan satwa liar merupakan masalah yang umum dihadapi oleh kawasan
konservasi dan seringkali menimbulkan rasa kurang nyaman di kalangan masyarakat
yang bermukim di sekitar kawasan konservasi (Njue, 2013). Bagi masyarakat yang
bermukim di dusun yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan Taman Nasional
Bantimurung Bulusaraung, gangguan satwa liar merupakan hal yang rutin mereka
hadapi.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat beberapa spesies satwa liar yang
dianggap sebagai satwa pengganggu lahan pertanian oleh petani dan secara rutin keluar
dari dalam kawasan hutan untuk mencari makan di lahan pertanian masyarakat.
Bagi petani yang bermukim dan memiliki lahan garapan di dekat kawasan hutan,
babi hutan (Sus scrofa) merupakan satwaliar yang menimbulkan gangguan pada lahan
pertanian (Rao et al., 2002; Honda dan Sugita, 2007). Gangguan babi hutan terhadap
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lahan pertanian di sekitar kawasan konservasi, tidak hanya terjadi di sekitar kawasan
TN Babul saja, melainkan juga di berbagai wilayah lain di Indonesia, seperti di sekitar
TN G. Leuser (Harahap et al., 2013), sekitar TN Meru Betiri (), bahkan juga di berbagai
kawasan konservasi yang terletak di negara lain, seperti Seima Biodiversity
Conservation Area, Cambodia (Scally et al., 2007). Menurut petani, gangguan babi
hutan sebenarnya mencakup semua jenis lahan dan tanaman pertanian. Namun terdapat
beberapa jenis tanaman pertanian yang menjadi favorit babi hutan, misalnya tanaman
palawija, seperti kacang-kacangan, terutama kacang tanah dan jagung, tanaman
penghasil umbi seperti ubi kayu dan ubi jalar, maupun pisang, semangka, sayur-mayur,
bahkan padi sawah. Selain memakan tanaman pertanian, perilaku babi hutan yang suka
menggali tanah saat sedang mencari makan, juga menyebabkan kerusakan pada lahan
pertanian padi, jahe, cabe, maupun lahan perkebunan kemiri dan cengkeh yang baru
ditanami. Selain memakan berbagai jenis tanaman pertanian, gangguan babi hutan juga
membuat bibit tanaman menjadi berhamburan, sehingga petani terpaksa memperbaiki
lahan dan menanam kembali bibit yang rusak dan hilang. Babi juga dilaporkan
mendatangi dusun dan rumah penduduk bahkan berani berkeliaran di sekitar rumah
penduduk.
Primata juga merupakan satwa liar lain yang sering mengganggu lahan pertanian
(Rao et al., 2002; Utami et al., 2016). Pada dusun di sekitar TN Babul, gangguan
monyet, terutama menyebabkan kerugian pada petani kacang tanah dan jagung yang
hendak memanen hasil pertaniannya. Selain itu, monyet juga kerap mengambil
berbagai jenis buah yang ditanam di kebun penduduk atau di lahan garapan penduduk
yang berada di dalam kawasan taman nasional, seperti aren, rambutan, mangga, jambu,
coklat, kopi dan pisang.
Selain monyet, mamalia lain yang dianggap menimbulkan kerugian oleh petani
adalah tikus. Jacob et al. (2010) menyatakan bahwa tingkat kerusakan akibat serangan
hama tikus sawah (Rattus argentiventer) pada padi yang belum dipanen mencapai
sebesar 10-20%. Menurut petani, serangan tikus umumnya terjadi pada tanaman padi
dan kacang-kacangan. Pada tanaman padi dapat menyebabkan kematian pada tanaman
karena tikus memotong tanaman padi. Selain menyerang tanaman pertanian, tikus juga
menyerang gabah kering, kacang-kacangan yang telah dijemur maupun berbagai jenis
umbi-umbian hasil panen yang disimpan oleh petani. Berdasarkan hasil wawancara,
sebagian besar petani (77%) berpendapat bahwa tikus yang menyerang lahan pertanian
mereka merupakan satwa yang berasal dari hutan dan hutan menjadi tempat tikus
membuat sarang. Menurut cukup banyak petani, keberadaan sarang tikus di hutan
membuat petani tidak bisa memusnahkan hama tikus sehingga serangan tikus terus saja
terjadi secara rutin. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa cukup banyak petani
(23%) yang berpandangan bahwa tikus yang menyerang lahan pertanian mereka bukan
tergolong satwaliar dan bukan berasal dari hutan, melainkan hanya berasal dari sekitar
lahan pertanian, kampung atau dusun mereka.
Diantara spesies burung, maka burung bondol (Lonchura spp), merupakan spesies
burung yang dianggap menjadi hama dan merugikan petani. Sementara jenis burung
lain yang sering mendatangi lahan pertanian, utamanya sawah yang sedang diairi,
seperti berbagai jenis burung air, tidak dianggap petani sebagai satwa liar pengganggu.
Berdasarkan hasil wawancara, terdapat jenis satwa lain yang dianggap petani sebagai
satwa pengganggu, yaitu Musang. Petani mengganggap satwa ini tidak mengganggu
lahan pertanian, melainkan mengganggu ternak unggas milik petani.
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Intensitas gangguan
Berdasarkan hasil pengamatan, beberapa jenis satwa liar pengganggu, seperti babi
hutan, tikus, musang, mulai aktif pada sore menjelang malam hingga subuh hari.
Monyet dan burung aktif pada pagi hingga sore hari. Menurut persepsi cukup banyak
petani, tidak terdapat pola tertentu dari gangguan satwa liar ke lahan pertanian mereka
dan semua jenis satwa liar akan mengganggu lahan pertanian secara bergantian. Pada
malam hari, gangguan babi hutan bisa berbarengan dengan serangan tikus, sedangkan
siang hari, petani harus mewaspadai gangguan burung dan monyet. Meskipun
demikian, terdapat jenis tanaman yang menjadi favorit dari setiap jenis satwa. Monyet
misalnya, senang mendatangi ladang kacang dan jagung yang siap panen.
Cukup rutinnya gangguan satwa lair pada lahan pertanian, menyebabkan cukup
banyak petani yang bingung menentukan jenis satwaliar yang memiliki intensitas
gangguan paling tinggi. Namun, menurut cukup banyak petani, babi hutan merupakan
satwa yang memiliki intensitas gangguan yang paling tinggi, seperti yang terlihat pada
Tabel 1.
Tabel 1. Persepsi petani mengenai jenis satwa dengan intensitas gangguan yang
paling tinggi
No
Persentase (%)
Jenis satwa yang intensitas gangguannya paling tinggi
1
25
Semua jenis sama tinggi intensitas gangguannya
2
28
Babi hutan
3
22
Monyet
4
21
Tikus
5
3
Burung
6
1
Musang
Tingkat kerugian yang diderita oleh petani
Semua bentuk gangguan yang ditimbulkan oleh satwa liar berdampak pada kerugian
pada petani. Berdasarkan hasil wawancara, tingkat kerusakan yang dialami petani
tergolong cukup tinggi. Menurut perkiraan petani, rata-rata tingkat kerusakan akibat
gangguan satwa liar pada tanaman padi mencapai 27 %, kedele mencapai 22 %, kacang
tanah mencapai 25 %, sedangkan jagung mencapai 21 %, dengan tingkat kerugian yang
dialami petani berkisar dari ≈ Rp 1,5 juta hingga hampir Rp. 6 juta, bergantung pada
jenis komoditas dan harga pasar (Tabel 2).
Tabel 2. Kerugian akibat gangguan satwa liar pada petani di sekitar TN Babul
Rata-rata
Rata-rata
hasil
Rata-rata Rata-rata hasil yang
yang
kerugian
diperoleh diperoleh
akibat
Rata-rata produksi produksi
jenis
luas
tingkat
tanpa
dengan
jika tanpa
jika
gangguan
tanaman lahan
kerusakan gangguan gangguan gangguan
dengan
(x Rp
(kg)
(kg)
(x Rp
gangguan
1000)
1000)
(x Rp
1000)
padi
0,27
4.500,0
3.102,5
8.150
2.439,5
5.710,5
1
kedele
0,22
1.300,0
936,0
2.750
605
2.145
1
kacang
0,25
3.000,0
1.875,0
7.000
1.750
5.250
tanah
1
jagung
0,21
4.250,0
1.935,5
5.750
3.072,5
1.543,5
1
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Antisipasi yang dilakukan petani
Petani di sekitar kawasan TN Babul umumnya masih menggunakan cara
konvensional untuk meminimalisir kerugian akibat gangguan satwa liar pada lahan
pertanian mereka. Untuk mencegah terjadinya kerugian akibat kerusakan tanaman
pertanian oleh gangguan satwa liar, petani harus mengeluarkan tenanga ekstra dan biaya
ekstra, untuk menjaga tanaman pertanian. Tenaga ekstra dikeluarkan karena petani
harus berjaga malam secara bergantian. Jaga malam melibatkan seluruh anggota
keluarga, dari anak-anak hingga dewasa dan dilakukan secara rutin hingga masa panen.
Biaya ekstra dikelurkan untuk melakukan pemagaran tanaman pertanian, maupun saat
membeli kopi atau teh, gula pasir, maupun camilan, yang dibutuhkan saat menjaga
tanaman pada siang dan malam hari. Beberapa langkah antisipasi gangguan lahan
pertanian oleh satwa liar yang dilakukan oleh petani di sekitar kawasan TN Babul dapat
terlihat pada tabel berikut.
Tabel 3. Langkah antisipasi petani terhadap gangguan satwa liar
No Upaya antisipasi
Ya
1
97
Menjaga / ronda
2
12
Pemagaran
3
Menggantung tali dan benda
89
bergerak
4
48
Memburu
5
2
Memasang jerat atau perangkap

KESIMPULAN DAN SARAN
Jenis satwaliar yang menjadi musuh dan menimbulkan kerusakan pada lahan pertanian
adalah babi hutan, monyet, tikus dan beberapa jenis burung. Jenis satwa liar lain yang
menimbulkan gangguan adalah musang (pada bidang peternakan). Sebagian besar
responden berpendapat bahwa intensitas gangguan dan tingkat kerugian yang diderita
akibat gangguan oleh satwa liar tergolong cukup tinggi. Untuk menghindari kerugian,
petani harus mengeluarkan tenaga dan biaya ekstra untuk menjaga dan mengamankan
lahan pertanian dan ternak mereka. Agar kerugian yang diderita petani akibat gangguan
satwa tidak terlalu besar, diperlukan upaya untuk membantu meringankan kerugian,
misal dengan memberi asuransi bagi kerugian akibat kerusakan tanaman akibat
gangguan satwa liar.
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ABSTRAK
Inovasi teknologi yang dikembangkan secara terintegrasi diharapkan hadir sebagai
solusi permasalahan peningkatan produksi pertanian untuk mendukung ketahanan
pangan nasional. Lahan kering sub-optimal di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah,
khususnya Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu hanya dapat ditanami
padi satu kali dalam satu tahun. Penelitian pengembangan pertanian terintegrasi pada 10
hektar lahan sub-optimal dilaksanakan dengan mengaplikasikan inovasi teknologi padi
gogo aromatik yang dihasilkan oleh Universitas Jenderal Soedirman dan aplikasi pupuk
hayati pada musim tanam 1 (MT I), dilanjutkan sistem budidaya padi Salibu pada sisa
MTI dan MT II, dan pada MT III dilakukan budidaya kedelai Superbodi tanpa olah
tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan varietas padi gogo aromatik
Inpago Unsoed 1 dan aplikasi pupuk hayati mampu mencapai produksi hingga 10,5 t/ha,
dua kali lipat dari produksi yang bisa dicapai petani sebelumnya menggunakan varietas
padi sawah (di bawah 5 t/ha). Penerapan teknologi pertanian terintegrasi yang
memadukan budidaya lebih dari satu tanaman dengan peternakan, dan pertanian dalam
arti luas didukung kebijakan pemerintah, dapat menjadi kunci keberhasilan pertanian
berkelanjutan yang mendukung Ketahanan Pangan Nasional.
Kata kunci: ketahanan pangan, pertanian berkelanjutan, teknologi, terintegrasi,
ABSTRACT
Technology innovation being expected to solve problems in increasing productivity of
rainfed land for rural communities in Indonesia. In sub-optimal rainfed land in Cilacap
Regency, Central Java, especially at Gandrungmanis Village, rice only could be
planted once a year. Integrated agricultural development research on 10 hectares of
sub-optimally rainfed land has been implemented using aromatic upland rice variety of
Jenderal Soedirman University and biological fertilizer application during the 1st
planting season, followed by the Salibu rice cultivation system (ratooning rice) during
2nd planting season, and Superbodi soybean cultivation system (non-tillage)
implemented in 3rd planting season. The results of this study indicate that the use of
aromatic upland rice varieties Inpago Unsoed 1 and the application of biological
fertilizers increased rice production up to 10.5 t / ha from 4.8 t/ha. The use of aromatic
upland rice variety combined by biological fertilizer to improve the soil quality and
planting season management to increase water resource efficiency, proven to be a
solution to the problems faced by the farmers. Application of integrated agricultural
technology that combines more than one plant cultivation to animal husbandry, and
agriculture in the widest sense supported government policies, can be the key to the
success of sustainable agriculture that supports the National Food Security.
Keywords: rainfed land, aromatic upland rice, cropping pattern, ratooning, minimum
tillage
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LATAR BELAKANG
Visi pembangunan pertanian Indonesia berdasarkan Rencana Strategis
Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan, 2015) adalah “Terwujudnya
sistem pertanian industrial berkelanjutan yang berdaya saing dan mampu menjamin
ketahanan pangan dan kesejahteraan petani’. Visi pembangunan pertanian masa depan
mengarah pada berkembangnya sistem dan implementasi usaha tani yang tidak hanya
cukup bagi pemenuhan kebutuhan pangan, akan tetapi juga memiliki daya saing,
mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan berorientasi pada spin off industry
yang berkelanjutan. Efisien, input luar rendah dan berwawasan lingkungan menjadi
kunci dalam praktik produksi yang dijalankan, untuk menghasilkan produk yang
memiliki nilai tambah, berdaya saing dan berkelanjutan. Intervensi teknologi dalam
proses produksi dan pengolahan hasil merupakan kebutuhan mutlak dalam
mengupayakan pencapaian visi pembangunan pertanian ini. Hasil-hasil penelitian
berupa inovasi teknologi yang dikembangkan oleh lembaga penelitian yang
diaplikasikan pada usaha tani di tingkat petani diharapkan mampu menghasilkan
percepatan upaya pencapaian visi pembangunan pertanian 2025 -2030.
Sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK yang
dituangkan dalam UU No. 18/2002, menimbulkan paradigma baru bagi penelitian
pengkajian dan pengembangan serta diseminasi hasil hasil penelitian, karena:(a)
memberikan landasan hukum bagi pertumbuhan kemampuan semua unsur kelembagaan
dalam penguasaan, pemajuan dan pemanfaatan IPTEK, (b) mendorong pertumbuhan
dan pendayagunaan IPTEK secara lebih efektif, (c) menggalakkan pembentukan
jaringan kerjasama antar semua unsur kelembagaan IPTEK secara sinergis sehingga
kapasitas dan kemampuannya lebih optimal, (d) mengikat semua pihak pemerintah
pusat, pemerintah daerah dan masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam
pengembangan dan pendayagunaan IPTEK.
Paradigma baru yang timbul akibat dari UU No. 18/2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
adalah:
a) kerjasama penelitian dan pengembangan antara lembaga tingkat
pusat dan lembaga tingkat daerah digalakkan, b) kerjasama penelitian dan
pengembangan antara lembaga publik dan lembaga swasta dirangsang, c) kerjasama
penelitian dan pengembangan antara lembaga nasional dan internasional diberi peluang
lebih besar. Sistem IPTEK nasional menjadi peluang bagi Kementerian Pertanian untuk
secara sungguh-sungguh membangun sistem IPTEK Pertanian mulai dari hulu
(penelitian dasar dan teknologi generik) sampai hilir (pengkajian teknologi spesifik
lokasi dan diseminasi penelitian kepada petani) secara efisien.
Kebijakan yang menjembatani arah dan pemanfaatan penelitian serta hasil-hasil
penelitian bagi masyarakat dalam UU No 18/2002 tidak dapat dirasakan dampak
positifnya bagi pembangunan pertanian, jika tidak diimplementasikan oleh berbagai
pihak. Universitas Jenderal Soedirman sebagai salah satu wiyata tinggi yang menjadi
media para peneliti dalam menghasilkan teknologi dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan dan menyediakan solusi bagi permasalahan di masyarakat, selama ini
menjalin dan mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Mengkaji dan bertindak secara mandiri maupun merespons
berbagai stake holder terhadap upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui
penerapan teknologi yang dihasilkan dari rangkaian riset, dikembangkan di berbagai
wilayah untuk mendorong laju pembangunan nasional. Salah satu program
pemberdayaan masyarakat melalui intervensi teknologi pertanian yang dijalankan
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto bekerja sama dengan Program
Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman dan Pemerintah Daerah Kabupaten
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Cilacap adalah Pilot Project Pengembangan Pertanian Terpadu di Desa Gandrungmanis,
Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap.
Desa Gandrungmanis, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap
merupakan salah satu desa di wilayah barat Kecamatan Gandrungmangu yang memiliki
kondisi lingkungan spesifik. Keterbatasan air, penggunaan pestisida dan pupuk kimia
secara berlebihan dalam kurun waktu panjang telah mengakibatkan penurunan daya
dukung lingkungan secara drastis yang berdampak pada menurunnya produktivitas
lahan. Petani di Desa Gandrungmanis saat ini hanya mampu panen padi satu kali dalam
satu tahun, itupun jika curah hujan cukup memadai. Produksi padi hanya dapat
mencapai angka maksimal 4,5 ton per hektar. Di samping itu, kondisi tanah yang porus,
sumber air yang terbatas dan penggunaan pupuk kimia selama bertahun-tahun juga
menyebabkan daya dukung lahan bagi produksi tanaman menjadi kurang optimal.
Peningkatan produktivitas lahan sawah di Desa Gandrungmanis dapat dilakukan
dengan perbaikan daya dukung lahan. Pengembalian daya dukung lahan yang
diharapkan mampu meningkatkan produksi tanaman yang berkelanjutan dapat
diupayakan dengan pengembangan pertanian terpadu. Pengaturan pola tanam, rotasi
tanaman dan penggunaan berbagai varietas unggul diharapkan mampu memperbaiki
kondisi kimia dan fisik tanah, sedangkan kondisi biologis tanah, dapat diupayakan
perbaikannya dengan penggunaan pupuk dan pestisida hayati.
Indeks pertanaman pada lahan petani Desa Gandrungmanis yang semula hanya
satu kali dalam satu tahun (IP 100), ditargetkan mampu meningkat menjadi dua ratus
bahkan tiga ratus melalui perbaikan lahan, pola tanam dan teknik budidaya dengan
intervensi teknologi yang dihasilkan dari penelitian di Universitas Jenderal Soedirman.
Teknologi yang diaplikasikan merupakan perpaduan beberapa teknologi, sehingga
disebut teknointegrasi. Aplikasi teknointegrasi dengan konsep pertanian terpadu
memungkinkan produksi dan tingkat kesejahteraan petani mampu ditingkatkan.
Pengaturan pola tanam yang dipadukan dengan penggunaan varietas unggul, pupuk dan
pestisida hayati dengan memanfaatkan sumber daya lokal ditujukan guna meningkatkan
produktivitas lahan yang berkelanjutan. Program kerja sama ini dimaksudkan sebagai
upaya transfer teknologi pertanian terpadu kepada petani dalam rangka meningkatkan
produktivitas lahan pertanian yang berkelanjutan, menghasilkan produk yang berdaya
saing dan berorientasi industri, yang selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Inovasi teknologi diharapkan hadir sebagai solusi
permasalahan peningkatan produktivitas lahan kering bagi masyarakat pedesaan di
Indonesia. Lahan kering sub-optimal di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, khususnya
Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu hanya dapat ditanami padi satu kali
dalam satu tahun. Hal tersebut disebabkan tidak adanya jaringan irigasi yang
mendukung, sehingga kebutuhan air hanya tercukupi oleh curah hujan. Pendapatan
petani menjadi sangat rendah, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Penelitian pengembangan pertanian terpadu pada 10 hektar lahan sub-optimal
dilaksanakan dengan mengaplikasikan inovasi teknologi padi gogo aromatik yang
dihasilkan oleh Universitas Jenderal Soedirman dan aplikasi pupuk hayati pada musim
tanam 1 (MT I), dilanjutkan sistem budidaya padi Salibu pada sisa MTI dan MT II, dan
pada MT III dilakukan budidaya kedelai Superbodi tanpa olah tanah. Dengan cara
tersebut, petani diharapkan bisa panen 3 kali selama satu tahun dengan penghematan
waktu budidaya dan dan penghematan biaya usaha tani. Tujuan penulisan makalah ini
adalah mengetahui: 1) perubahan produktivitas lahan tadah hujan oleh penggunaan
teknologi terintegrasi yang diaplikasikan, 2) perubahan biaya usaha tani oleh
penggunaan teknologi terintegrasi yang diaplikasikan, 3) Prospek pengembangan
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teknologi terintegrasi yang diterapkan di lahan percontohan Desa Gandrungmanis pada
lahan tadah hujan secara umum.
BAHAN DAN METODA
Penelitian pengembangan pertanian terpadu pada 10 hektar lahan sub-optimal
dilaksanakan dengan mengaplikasikan inovasi teknologi padi gogo aromatik yang
dihasilkan oleh Universitas Jenderal Soedirman dan aplikasi pupuk hayati pada musim
tanam 1 (MT I), dilanjutkan sistem budidaya padi Salibu pada sisa MTI dan MT II, dan
pada MT III dilakukan budidaya kedelai Superbodi tanpa olah tanah. Dengan cara
tersebut, petani diharapkan bisa panen 3 kali selama satu tahun dengan penghematan
waktu budidaya dan dan penghematan biaya usaha tani. Teknik Salibu dilakukan
dengan cara menumbuhkan dan memelihara tunas baru dari tunggul tanaman padi pada
musim tanam sebelumnya untuk mengefisienkan penggunaan air pada akhir musim
tanam I. Adapun masing-masing teknologi yang dialpikasikan pada setiap musim tanam
sebagai berikut.
MT 1 : Materi penelitian berupa varietas padi gogo aromatik Inpago Unsoed 1 yang
dibudidayakan secara gogo rancah. Padi disemai dan dipindah tanam pada
umur 14 hari setelah semai. Jarak tanam yang digunakan adalah jajar
legowo 3 : 1 dengan jumlah bibit 1-2 per lubang. Pemupukan menggunakan
pupuk hayati yang diaplikasikan setiap 10 hari sekali. Pemanenan dilakukan
setelah 80% biji menguning.
MT II : Materi penelitian berupa rumpun padi sisa pertanaman MT 1, yang
dipangkas 5cm dan 25cm untuk ditumbuhkan tunasnya. Pemupukan dengan
pupuk hayati, diaplikasikan setiap 13 hari sekali. Tinggi pemangkasan
tunggul (5cm untuk sistem salibu dan 25cm untuk sistem ratun) digunakan
sebagai perlakuan.
Variabel yang diamati adalah produktivitas padi, biaya produksi, waktu produksi
dan keuntungan yang diperoleh pada masing-masing musim tanam, sehingga dapat
dibandingkan efisiensinya. Pada tanaman padi yang dibudidayakan dengan cara Salibu,
diamati tinggi tanaman, jumlah anakan total, jumlah anakan produktif, umur berbunga
dan umur panen. Data dianalisis sidik ragam dan bila nyata dilanjutkan dengan uji jarak
ganda Duncan pada taraf 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peningkatan Produktivitas Lahan Tadah Hujan oleh Intervensi Teknologi yang
Diaplikasikan
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan varietas padi gogo
aromatik Inpago Unsoed 1 dan aplikasi pupuk hayati mampu meningkatkan produksi
padi di lahan tadah hujan Desa Gandrungmanis hingga 10,5 t/ha, dua kali lipat dari
produksi yang bisa dicapai petani sebelumnya menggunakan varietas padi sawah (di
bawah 5 t/ha). Hal tersebut menunjukkan bahwa teknik ini menghemat waktu sekitar 40
hari dari teknik tanam pindah yang biasa dilakukan, karena tidak ada persemaian, olah
tanah dan tanam. Secara ekonomis, teknik ini lebih hemat, karena petani tidak
mengeluarkan biaya kerja untuk tiga tahapan awal budidaya dan tidak perlu membeli
benih lagi. Keuntungan yang paling mendasar bagi petani di lahan kering yang
mengandalkan air hujan adalah adanya peluang untuk bisa panen, karena masih
mendapatkan air hujan selama awal musim tanam.
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Tabel 1. Perkembangan produktivitas padi di Gandrungmangu
Usahatani padi
Produktivitas
Sebelum penggunaan Inpago Unsoed
4,8 ton/Ha
Inpago Unsoed MT I (sistem pindah tanam)
10,5 ton/Ha
Inpago Unsoed MT II (sistem Salibu)
6,5 ton/Ha
Sumber: data primer diolah
Berdasarkan tabel 1, sebelum perlakuan usaha tani padi menggunakan benih
Inpago Unsoed, produktivitas padi sebanyak 4,8 ton per hektar. Setelah penggunaan
benih Inpago Unsoed dalam usahatani padi menggunakan sistem pindah tanam,
produktivitas padi meningkat hingga mencapai 10,5 ton per hektar. Peningkatan
tersebut cukup signifikan karena mencapai lebih dari 2 kali lipat (218%). Musim tanam
berikutnya (MT II) sistem tanam yang digunakan adalah sistem Salibu. Hasil dari
penggunaan sistem tanam Salibu tersebut adalah produktivitas padi sebanyak 6,5 ton
per hektar. Jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari pertanaman sebelumnya
dengan sistem pindah tanam, produktivitas tersebut turun cukup banyak yaitu sebesar
39 persen dari musim tanam sebelumnya.
Tinggi pemangkasan tunggul yang digunakan pada tanaman padi yang
dibudidayakan secara salibu dan ratun (tabel 2) berpengaruh terhadap tinggi tanaman.
Tanaman ratun lebih tinggi, karena anakan tumbuh pada buku yang lebih tinggi pada
sisa batang tanaman sebelumnya, dan terus berlangsung setelah masa pertumbuhan
vegetatif selesai. Hal tersebut sesuai dengan Langer (1992) bahwa pertumbuhan tunas
terjadi salah satunya karena adanya perlakuan pemangkasan. Tinggi pemangkasan
batang menentukan jumlah mata tunas yang ada untuk pertumbuhan ulang, maka tinggi
pangkasan berpengaruh terhadap kemampuan pembentukan tunas.
Tabel 2. Pengaruh tinggi pemangkasan terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan total,
jumlah anakan produktif, umur berbunga dan umur panen
Tinggi
Variabel yang Diamati
Pemangkasan
Tinggi
Jumlah
Tanaman
Anakan
(cm)
Total
(batang
5cm (Salibu)
63,24 b
27,33 a
25cm (Ratun)
76,70 a
22,96 b

Jumlah
Anakan
Produktif
(batang)
22,95 a
18,60 b

Umur
Berbunga
(hari)

Umur
Panen
(hari)

57,66 a
53,10 b

96,00 a
92,70 a

Bobot
Gabar per
Rumpun
(gram)
92,11 a
56,21 b

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada variabel yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata setelah diuji menggunakan DMRT 5%.
Anakan total pada tanaman padi yang dibudidayakan secara salibu lebih banyak
disbanding dengan yang dibudidayakan secara ratun, demikian pula jumlah anakan
produktif. Jumlah anakan produktif tanaman padi yang dipangkas 5 cm diatas
permukaan tanah yaitu 22,95 batang sedangkan tanaman padi yang dipangkas 25 cm
diatas permukaan tanah yaitu 18,60 batang. Tunas yang tumbuh pada tanaman padi
yang dibudidayakan secara salibu memiliki akar yang langsung mengalami kontak
dengan tanah sebagai media tanam. Adanya akar yang langsung berinteraksi dengan
tanah, memberikan peluang untuk mendapatkan kecukupan hara dari tanah
dibandingkan tunas yang tumbuh pada tanaman padi ratun, sehingga pertumbuhan
anakan pada padi salibu lebih banyak dan optimal dibandingkan yang dibudidayakan
secara ratun.
Umur berbunga tanaman padi yang dibudidayakan secara ratun lebih pendek
dibandingkan tanaman yang dibudidayakan secara salibu.. Umur berbunga tanaman
padi yang dibudidayakan secara salibu (5cm di atas permukaan tanah) yaitu 57,66 hsp
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

970

sedangkan tanaman padi yang dibudidayakan secara ratun (25 cm di atas permukaan
tanah) yaitu 53,1 hsp. Hal tersebut disebabkan tunas pada tanaman ratun tumbuh dari
batang tanaman sebelumnya, sehingga fase vegetatif yang diperlukan untuk persiapan
fase generatif tidak sepanjang fase vegetative yang diperlukan oleh tunas salibu.
Peralihan tanaman memasuki fase generatif pada tanaman ratun menjadi lebih cepat,
sehingga umur berbunga menjadi lebih pendek.
Jumlah anakan total dan anakan produktif yang lebih optimal, umur berbunga
yang relatif lebih panjang pada tanaman yang dibudidayakan secara salibu
memungkinkan diperolehnya asupan hara yang lebih memadai. Hal tersebut menjadikan
tanaman padi gogo aromatik yang dibudidayakan secara salibu (pemotongan 5cm di
atas permukaan tanah) lebih tinggi hasildan produktivitasnya dibandingkan dengan yang
ratun. Akan tetapi jika dibandingkan dengan hasil gabah per rumpun tanaman padi gogo
aromatic yang dibudidayakan secara umum, yaitu dengan tanam pindah, hasil dan
produktivitas padi salibu lebih rendah.
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penurunan produktivitas padi
yang dibudidayakan dengan sistem salibu. Oleh karena itu perlu pengkajian lebih lanjut
agar penurunan produktivitas dengan menggunakan sistem Salibu tidak terlalu besar.
Sebenarnya terdapat sisi positif lainnya yang muncul karena penerapan sistem Salibu.
Pemangkasan pekerjaan olah lahan sampai dengan penanaman bibit akan memunculkan
peluang bagi petani untuk melakukan usahatani lainnya. Semantara ini kelebihan waktu
(overtime) petani telah digunakan untuk melakukan usaha pengolahan pupuk organik
dan usahatani jamur tiram. Sukirno (1985) dalam Darwanto (2010) menyatakan bahwa
pilihan terhadap kombinasi penggunaan tenaga kerja, bibit, pupuk, pengolahan lahan
dan perawatan yang maksimal serta penggunaan modal dan teknologi yang tepat akan
mendapatkan meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
Peningkatan Efisiensi Usaha Tani
Efisiensi usaha tani dapat diupayakan dengan menekan factor-faktor biaya dan
meningkatkan produksi. Budidaya salibu mampu mengurangi faktor-faktor berbiaya
tinggi pada usaha tani padi yang dilakukan dengan cara tanam pindah (tapin). Beberapa
diantaranya adalah biaya pembelian benih, pengolahan lahan, persemaian, dan pindah
tanam yang biasanya memerlukan biaya yang tingggi dan waktu yang lebih panjang.
Tabel 3 menunjukkan komponen biaya operasional yang dibutuhkan petani
untuk melakukan usahatani padi Inpago di MT I dan MT II. Biaya operasional usahatani
padi Inpago di MT I dihitung mulai dari kegiatan pengolahan lahan sampai dengan
perawatan tanaman. Komponen biaya operasional berupa penggunaan traktor,
persemaian, pembelian benih, tenaga kerja mencabut benih, tenaga kerja pembuatan
galengan dan tenaga kerja tanam masih digunakan pada MT I. Sistem Salibu tidak
menggunakan biaya tersebut. Hanya ada tambahan biaya pemotongan rumpun padi pada
sistem Salibu. Hal itulah yang membedakan pengeluaran biaya operasional antara
Sistem pindah tanam pada MT I dengan sistem Salibu pada MT II. Pada musim tanam
selanjutnya, diujicobakan budidaya kedelai dengan teknik superbodi. Superbodi
merupakan akronim dari memasukkan benih di pertengahan bonggol padi. Hal tersebut
dilakukan sebagai upaya memberikan media yang lebih kondusif bagi perkembangan
benih dan tanaman kedelai pada cuaca ekstrem, baik kekeringan maupun terlalu lembab.
Budidaya kedelai ini masih berjalan sehingga pengumpulan data belum selesai
dilaksanakan.
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Tabel 3. Perbandingan pengeluaran biaya usahatani padi Inpago sistem tanam pindah
(tapin) dengan sistem Salibu pada luasan lahan 1750 M2
Komponen Biaya Operasional

Biaya MT I (Rp)
(Sistem pindah tanam)
170.000
50.000
75.000
100.000
100.000
200.000
133.000
160.000
120.000
100.000
100.000
1.308.000

Biaya MT II (Rp)
(Sistem Salibu)
133.000
160.000
120.000
100.000
100.000
100.000
713.000
595.000
45,49

Traktor
Persemaian
Pembelian benih
Tenaga kerja mencabut benih (ndaud)
Tenaga kerja pembuatan galengan
Tenaga kerja tanam
Pemupukan (Urea)
Penyiangan I
Penyiangan II
Semprot
Bahan pengendalian OPT
Pemotongan rumpun padi
Jumlah
Penghematan
Persentase penghematan (%)
Sumber: data primer diolah
Sistem salibu pada MT II menghasilkan penghematan biaya operasional
sebesar 45,49 persen pada usahatani padi dengan luas lahan 1750 M2. Penghematan
tersebut cukup signifikan mengingat petani padi sistem pidah tanam mulai merasakan
kendala dengan biaya usahatani yang semakin besar. Pemangkasan biaya tenaga kerja
mencabut benih, pembuatan galengan dan tanam tampaknya menjadi faktor pembeda
yang cukup signifikan. Hal tersebut sesuai dengan Kusnadi et al. (2011) yang
menyatakan bahwa tenaga kerja memiliki kontribusi yang sangat besar dan berpengaruh
signifikan terhadap input usaha tani padi.
Pendapatan petani pada program ini didukung oleh adanya usaha tani jamur
dan ternak yang mampu menyediakan bahan baku untuk produksi pupuk organik dan
diperolehnya pendapatan harian. Hal tersebut telah direalisasikan perwujudannya
dengan dibangunnya rumah jamur dan rumah pupuk yang menjadi salah satu fasilitas
produksi pupuk dan jamur tiram. Intervensi teknologi terintegrasi dapat meningkatkan
produktivitas lahan, mendukung keberlanjutan usaha tani dan mampu menjadi solusi
bagi Kendal-kendala yang dihadapi petani di lahan sub-optimal.
KESIMPULAN
Penerapan teknologi pertanian terintegrasi yang memadukan budidaya lebih dari satu
tanaman dengan peternakan dan pertanian dalam arti luas didukung kebijakan
pemerintah, dapat menjadi kunci keberhasilan pertanian berkelanjutan yang mendukung
Ketahanan Pangan Nasional.
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PENINGKATAN PRODUKSI JAGUNG BERBASIS SISTEM INFORMASI
GEOGRAFIS (SIG) KABUPATEN DOMPU
(THE INCREASED PRODUCTION OF CORN BASED GEOGRAPHICAL
INFORMATION SYSTEM IN DOMPU)
Try Wahyudi1, B. HarlyWidayanti, ST., MM2, Sri Apriani Puji Lestari, ST.,MT.2)
1. Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Muhammadiyah
Mataram
2. Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Muhammadiyah Mataram
Kontak Penulis: sriaprianipuji@gmail.com

ABSTRAK
Kabupaten Dompu merupakan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang
memiliki luas panen jagung terluas, 12,70% lahannya dapat dimanfaatkan untuk
pertanian jagung. Karakteristik lahan di Kabupaten Dompu sangat mendukung untuk
pertanian jagung. Tujuan penelitian ini adalah memberikan arahan pengembangan lahan
pertanian jagung untuk meningkatan produksi jagung di Kabupaten Dompu dengan
berbasis Sistem Informasi Geografis. Variabel pengukuran yang digunakan terdiri dari:
temperatur, ketersediaan air (curah hujan), ketersedian oksigen (kondisi drainase tanah),
media perakaran (tekstur tanah), bahaya erosi (kelerengan), bahaya banjir (genangan),
dan penggunaan lahan. Dari tujuh variabel tersebut menghasilkan tujuh peta yang
kemudian di-overlay. Sehingga menghasilkan arahan lokasi untuk pengembangan
pertanian jagung. Luas panen jagung saat ini 29.512 ha untuk kedepannya dapat
ditingkatkan menjadi 70.664,58 ha dengan memanfaatkan lahan perkebunan, semak
belukar, tanah terbuka dan hutan lahan kering sekunder.
Kata kunci: jagung, kesesuaian lahan, SIG.
ABSTRACT
Dompu is a district in the Province of West Nusa Tenggara having broad widest harvest
the zea mays , 12,70 % their land be used to agriculture zea mays. Characteristic of
land in Dompu district strongly support for agriculture zea mays. The purpose of this
research is giving directives the development of agricultural land of zea mays for
improving the production of zea mays in Dompu district with geographical information
system. The variables used consisting of : temperature, the availability of water
(rainfall), the availability of oxygen (conditions of drainage the ground), rooting media
(soil textures), danger of erosion (slope), danger of flooding (puddle) and land use. Of
the seven variables such produce seven map later in overlay. So as to produce direction
the location to agriculture development corn. Broad harvest corn currently 29.512 ha
to ahead can be increased to 70.664,58 ha by using plantation, land scrub, open ground
and forest dry land.
Keywords: corn, land suitability, GIS
LATAR BELAKANG
Perkembangan sektor pertanian dalam upaya peningkatan produksi sektor pertanian
dihadapkan pada tantangan secara biofisik, yaitu (Haryono, 2011) :
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a.

Kerusakan dan degradasi sumber daya lahan dan air dengan isu soil
sickness/fatique, penurunan keseburan/produktivitas lahan dan pencemaran
b.
Peningkatan variabilitas dan terjadinya perubahan iklim
c.
Penciutan dan alih fungsi (konservasi) lahan pertanian subur
d.
Fragmentasi lahan pertanian
Dalam meminimalisir tantangan tersebut maka perlu adanya suatu strategi untuk
meningkatan produksi sektor pertanian. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memilliki kontribusi terbesar di dalam
sektor pertanian. Jenis komoditas unggulan di sektor pertanian yang ada di Provinsi
NTB antara lain berupa : padi dan jagung. Provinsi NTB memiliki program
pembangunan yang menjadi unggulan salah satunya adalah pengembangan usaha
agribisnis berbasis komoditas lokal yaitu : Sapi, Jagung dan Rumput Laut. Berkaitan
dengan hal tersebut maka komoditas jagung merupakan salah satu sektor basis dan
unggulan yang dimiliki oleh Provinsi NTB.
Luas wilayah Provinsi NTB 2.015.315 ha yang terdiri dari 2 (dua) pulau besar yaitu :
Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Berdasarkan data yang ada 6,28% luas lahan di
Provinsi NTB dimanfaatkan untuk pertanian jagung. Untuk lebih jelasnya komposisi
luas lahan panen jagung masing-masing kabupaten di Provinsi NTB dapat dilihat pada
Tabel 1.
Tabel 1. Persentase Luas Lahan Panen Jagung di Provinsi NTB
Persentase Luas
Luas Panen
Kabupaten/Kota
Luas Wilayah (ha)
Lahan Panen
Jagung (Ha)
Jagung (%)
Lombok Barat
105.387
3.987
3,78
Lombok Tengah
120.840
3.015
2,50
Lombok Timur
160.555
15.658
9,75
Sumbawa
664.398
43.043
6,48
Dompu
232.460
29.512
12,70
Bima
438.940
18.695
4,26
Sumbawa Barat
184.902
6.235
3,37
Lombok Utara
80.953
5.708
705
Kota Mataram
6.130
Kota Bima
20.750
724
3,49
Jumlah
2.015.315
126.577
6,28
Sumber : Provinsi NTB Dalam Angka, 2015 dan hasil olahan data 2016
Berdasarkan Tabel 1, Kabupaten Dompu memiliki luas lahan panen jagung
terluas dibandingkan di luas lahan panen jagung di kabupaten / kota lainnya. Jumlah
produksi jagung di Kabupaten Dompu mencapai 190.059 ton pada tahun 2015 dan
jumlah produksi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 dengan
jumlah produksi sebanyak 170,132 ton, seperti yang terlihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Perkembangan Produksi Jagung Kabupaten Dompu
Sumber : Dompu Dalam Angka, tahun 2015 dan Dinas Pertanian tahun 2016
Salah satu strategi pengembangan wilayah pertanian tanaman pangan dan
hortikultura di Kabupaten Dompu dilakukan dengan merencanakan lahan pertanian
pangan berkelanjutan dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering. Potensi pertanian
tanaman pangan di Kabupaten Dompu yang merupakan komoditas unggulan adalah
Jagung. Komoditi jagung merupakan komoditi yang sebenarnya sudah sangat
dikenal dan familiar dengan petani Kabupaten Dompu selain jenis tanaman ini sesuai
dengan kondisi lahan di tempat tersebut. Namun karena selama ini tidak adanya
informasi pasar dan harga, maka komoditi jagung kurang diminati oleh petani dan
diganti dengan komodti yang memiliki pasar dan harga. Pada tahun 2010 luas areal
pertamanan jagung hanya mencapai 5.957 ha dan itupun sebagian besar hanya sebagai
konsumsi. Namun semenjak dicanangkanya Program PIJAR dengan memberikan
informasi harga dan pasar yang jelas, maka animo masyarakat meningkat dan ini dapat
dilihat dari luas areal pertanaman jagung yang sangat signifikan. Pada tahun 2011 luas
areal pertanaman jagung mencapai 15.765 Ha dan hingga saat ini telah mencapai
luas 29.973 ha dengan jumlah produksi mencapai 190,059 ton. Dengan melihat trend
peningkatan jumlah produksi dan areal pertanaman jagung serta kesesuaian lahan di
Kabupaten Dompu untuk tanaman komoditas jagung maka kedepannya perlu adanya
upaya untuk mempertahankan luas areal bahkan meningkatkan luas areal pertanaman
jagung. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah memberikan arahan dalam
pengembangan lahan pertanian jagung untuk meningkatkan jumlah produksi jagung di
Kabupaten Dompu.
BAHAN DAN METODA.
Variabel Penelitian
Variabel penelitian yang digunakan berdasarkan persyaratan penggunaan lahan untuk
tanaman jagung dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Persyaratan Penggunaan Lahan Tanaman Jagung
No Kualitas/
karakteristik
lahan
1

Temperatur (t)
Temperatur rata-

S1
(Sangat
Sesuai)
20-26

Kelas Kesesuaian Lahan
S2
S3
(Cukup
(Sesuai
Sesuai)
Marginal)
26-30
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30-32

N1
(Tidak
Sesuai)
>32
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2

3

4

5

6

rata tahunan (⁰c)
Ketersediaan air
(wa)
Curah hujan/th
(mm)
Ketersedian
Oksigen
(oa),
ditentukan dari
kondisi drainase
tanah
Media
perakaran
Tekstur tanah

500-1200

<300

1.200-1.600
atau 400-500
Baik sampai Agak cepat
dengan agak
terhambat

>1.600 atau
300-400
terhambat

Halus, agak Berbutir
halus, sedang

Agak kasar

Kasar

15 - 25

>25

Bahaya
erosi
(eh)
Lereng (%)
>5
5 - 15
Bahaya banjir
(fh)
Genangan
Tidak pernah Ringan
terjadi banjir (kurang dari
1 bulan)
Penggunaan
Sawah/ lahan Perkebunan
Lahan
pertanian

Sangat
terhambat,
cepat

Sedang ( 1- 3 Berat (diatas
bulan/tahun) 3
bulan/tahun)
7
Semak
lainnya
belukar,
tanah
terbuka, dan
hutan lahan
kering
sekunder
Sumber: Djaenuddin et al., (2003) dan Muhsoni (2010) yang dimodifikasi
Metoda
Penelitian ini menggunakan metode Research and Development, yaitu penelitian
yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, menguji keefektifan produk
tersebut (Sugiyono, 2016 : 297). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Dompu yang
terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, yaitu : Kecamatan Hu’u, Kecamatan Dompu,
Kecamatan Woja, Kecamatan Kempo, Kecamatan Kilo, Kecamatan Pekat, Kecamatan
Manggalewa dan Kecamatan Pajo.
Cara Kerja
Tahapan analisa dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.
Analisis Data
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya akan diproses lebih lanjut
melalui tahapan interpretasi data, untuk menentukan klasifikasi kesesuaian lahan dan
penentuan pewilayahan yang sesuai untuk komoditas jagung. Tahap terakhir adalah
pemetaan, dimana menggunakan sistem overlay peta / tumpang susun dan pengecekan /
survey langsung di lapangan. Proses analisa data spasial sebagian besar dilakukan
menggunakan instrumen perangkat lunak (software) Sistem Informasi Geografis yaitu
ArcMAP/GIS versi 10.1.
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Data Curah
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Gambar 2. Alur Pembuatan Peta Kesesuaian Lahan untuk Pertanian Jagung.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Kabupaten Dompu
Kondisi Geografis
Kabupaten Dompu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara
Barat yang memiliki fungsi sebagai salah satu pusat pengembangan Kapet Bima untuk
wilayah bagian barat. Kabupaten Dompu terletak diantara 117o42’ - 118o30’ Bujur
Timur dan 8o06’ - 9o05’ Lintang Selatan dengan luas wilayah 232.460 ha. Secara
administrasi Kabupaten Dompu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara
: Laut Flores dan sebagian Kabupaten Bima
Sebelah Timur
: Kabupaten Bima
Sebelah Selatan
: Samudera Indonesia
Sebelah Barat
: Kabupaten Sumbawa
Analisa Temperatur
Kabupaten Dompu beriklim tropis, dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim
hujan, dimana musim hujan relatif lebih pendek dibandingkan dengan musim kemarau.
Suhu udara berkisar antara 23°C – 34°C pada siang hari dan 20°C pada malam hari.
Sedangkan berdasarkan persyaratan penggunaan lahan tanaman jagung, tanaman ini
akan dapat tumbuh normal pada suhu 20° - 30°C, sehingga secara temperatur
Kabupaten Dompu sangat cocok untuk ditanaman tanaman jagung.
Analisa Ketersediaan Air
Untuk menganalisa ketersediaan air digunakan data curah hujan. Curah hujan
berpengaruh bagi pertumbuhan tanaman karena bertindak sebagai penyedia air tanaman
sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga semakin tinggi curah hujan, maka semakin
berpengaruh pula terhadap ketersediaan air untuk tanaman jagung. Keadaan curah
hujan di Kabupaten Dompu menunjukkan curah hujan paling tinggi di Kecamatan
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Dompu mencapai 1.258 mm/tahun dan yang paling rendah di Kecamatan Pekat
mencapai 8 mm/tahun. Tanaman jagung membutuhkan curah hujan relatif sedikit,
dimana akan tumbuh normal pada curah hujan 250 – 5000 mm. Sehingga dilihat dari
curah hujan, wilayah Kabupaten Dompu seluruhnya sesuai untuk tanaman jagung
(Tabel 3) dan untuk klasifikasi kriteria tingkat curah hujan dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 3. Curah Hujan per Kecamatan di Kabupaten Dompu
No Kecamatan
Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)
1 Hu'u
2.750
2 Dompu
1.258
3 Woja
1.029
4 Kempo
672
5 kilo
942
6 Pekat
2.250
7 Manggelewa
768
8 Pajo
1.021
Sumber : BPS Dompu tahun 2015.
Tabel 4. Luas Wilayah berdasarkan Klasifiksi Curah Hujan di Kabupaten Dompu
Persentase (%)
No
Klasifikasi Curah Hujan
Luas (Ha)
8,91
1
Sangat sesuai (500-1200)
20.707
20,22
2
Cukup sesuai (1.200-1.600)
47.000
70,87
3
Sesuai Margina (>1.600)
164.753
100,00
Total
232.460
Sumber : BPS Dompu tahun 2015, BPBD Kabupaten Dompu dan Hasil Olahan 2016
Analisa Ketersediaan Oksigen
Analisis ketersediaan oksigen dilihat kondisi drainase tanah. Secara umumnya
ketersediaan oksigen yang dilihat dari kondisi drainase tanah di Kabupaten Dompu
masuk dalam kategori baik seperti yang terlihat pada tabel 5 dan klasifikasi kesesuaian
drainase dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 5. Kondisi Drainase Kecamatan di Kabupaten Dompu
No
Kecamatan
Kondisi Saluran Baik (%) Kondisi Drainase Rusak (%)
1 Hu'u
71
29
2 Dompu
73
27
3 Woja
69
31
4 Kempo
73
27
5 Kilo
68
32
6 Pekat
68
32
7 Manggelewa
76
24
8 Pajo
72
28
Sumber : Bappeda Kabupaten Dompu dan Hasil Olahan 2016
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Tabel 6. Klasifikasi Kesesuaian Drainase Tanah Kecamatan di Kabupaten Dompu
Klasifikasi Drainase Tanah
Luas (Ha)
Persentase (%)
N1 (Sangat terhambat, cepat)
84.179
36,21
S1 (Baik sampai dengan agak
37.451
16,11
terhambat)
S2 (Agak cepat)
110.829
47,68
Sumber : Bappeda Kabupaten Dompu dan Hasil Olahan 2016
Analisis Media Perakaran
Tipologi desa di Kabupaten Dompu dari 81 desa sebanyak 27 desa memiliki
karakteristik desa pesisir, 2 desa merupakan desa lereng gunung dan 52 desa merupakan
desa dataran. Berdasarkan jenis tipologi desa tersebut maka 64,20% desa yang ada di
Kabupaten Dompu merupakan desa dataran. Jenis tanah yang mendominasi di
Kabupaten Dompu adalah latosol coklat kemerahan dengan persentase luas lahan
sebesar 64,02 % dan grumosol dengan persentase luas lahan sebesar 28,46 % (tabel 7)
dan untuk klasifikasi tekstur tanah dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 7. Jenis dan Luas Tanah di Kabupaten Dompu
Jenis Tanah
Luas (ha) Persentase (%)
Aluvial
11.614
5,00
Kompleks renzina
1.679
0,72
Mediteran coklat
1.054
0,45
Latosol coklat kemerahan
148.821
64,02
Litosol
713
0,31
Grumosol
66.158
28,46
Regosol
2.419
1,04
Total
232.460
100,00
Sumber : BPBD Kabupaten Dompu dan Hasil Olahan 2016
No
1
2
3
4
5
6
7

Tabel 8. Klasifikasi Tekstur Tanah di Kabupaten Dompu
Klasifikasi Tekstur tanah

Luas
Persentase
(Ha)
(%)
S1 (aluvial, komples renzina, mediteran coklat, latosol 229.328
98,65
coklat kemerahan, grumosol)
N1 (regosol dan litosol)
3.132
1,35
Total
232.460
100,00
Sumber : BPBD Kabupaten Dompu dan Hasil Olahan 2016
Analisis Bahaya Erosi
Klasifikasi kelerengan di Kabupaten Dompu terbagi menjadi empat kelas. Yaitu
sangat sesuai mencakup 36,25 % wilayah dengan kemiringan <5 %, cukup sesuai
mencakup 46,05 % wilayah dengan kemiringan berkisar 5-15 %, sesuai marginal
mencakup 4,16 % dengan kemiringan berkisar 15-25 %, dan tidak sesuai mencakup
13,55 % wilayah dengan kemiringan >25 % seperti yang terlihat pada Tabel 9.
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Tabel 9. Kelerengan Kabupaten Dompu
No Klasifikasi Lereng
Luas
Persentase (%)
1 <5%
84.259
36,25
2 5 – 15 %
107.047
46,05
3 15 – 25 %
9.662
4,16
4 > 25 %
31.492
13,55
Total
232.460
100,00
Sumber : BPBD Kabupaten Dompu dan Hasil Olahan 2016

Analisis Bahaya banjir
Daerah rawan banjir di Kabupaten Dompu terdapat di Kecamatan Dompu dan Woja
(RTRW Kabupaten Dompu 2011-2031). Berdasarkan data potensi banjir dan aliran
DAS maka diperoleh hasil klasifikasi daerah rawan bajir seperti yang terlihat pada
Tabel 10.
Tabel 10. Kelerengan Kabupaten Dompu
Klasifikasi Bahaya
Persentase
No Banjir
Luas
(%)
1
S1 (tidak pernah banjir) 45.520,78 19,58
2
S2 (banjir ringan)
186.430,96 80,20
3
N1 (banjir berat)
508,26
0,22
Total
232.460
100,00
Sumber : BPBD Kabupaten Dompu dan Hasil Olahan 2016

Analisis Penggunaan Lahan
Kabupaten Dompu memiliki beberapa peruntukan lahan seperti pemukiman,
pertanian lahan kering, pertanian lahan campuran, sawah, hutan, tambak, rawa, savana,
semak belukar, dan tanah terbuka. Pertanian merupakan salah satu peruntukan lahan
yang menjadi sektor andalan, hal ini terbukti dari hampir setengah pendapatan daerah
berasal dari sektor tersebut (RTRW Kabupaten Dompu 2011-2031). Penggunaan lahan
di Kabupaten Dompu dapat dilihat pada Tabel 11 dan klasifikasi kesesuaian
penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabe1 12.
Tabel 11. Penggunaan Lahan Kabupaten Dompu
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Penggunaan Lahan
Sawah
Pemukiman
Pertanian Lahan Kering
Pertanian lahan kering
Campuran
Perkebunan
Tanah Terbuka
Semak belukar

Luas (Ha)
2.687
713
10.653
23.510

Persentase (%)
1,16
0,31
4,58
10,11

6.379
9.453
59.035

2,74
4,07
25,40
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8.
9.
10.
11.
12.
’13.
14.
15.

Hutan lahan kering sekunder
52.210
Hutan lahan kering primer
50.336
Hutan mangrove
1.791
Hutan tanaman
944
Rawa
432
Tambak
2.407
Savana
11.757
Tubuh Air
153
Jumlah
232.460
Sumber : RTRW Kabupaten Dompu , 2011.

22,46
21,65
0,77
0,41
0,19
1,04
5,06
0,07
100,00

Tabel 12. Klasifikasi Penggunaan Lahan Kabupaten Dompu
No
Klasifikasi Bahaya Banjir
Luas
Persentase (%)
1 S1 (sawah/lahan pertanian)
36.849,88
15,85
2 S2 (perkebunan)
6.379,537
2,74
3 S3 (Semak belukar, tanah terbuka, dan hutan lahan
kering sekunder)
120.698
51,92
4 N1 (lainnya)
68.532,63
29,48
Total
232.460
100,00
Sumber : RTRW Kabupaten Dompu , 2011 dan Hasil Olahan 2016

Gambar 3. Penggunaan Lahan Kabupaten Dompu
Analisa Kesesuaian Lahan Tanaman Jagung
Analisis kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di Kabupaten Dompu dengan
menggunakan sistem overlay peta. Seluruh data yang sudah diinterpretasikan dalam
bentuk peta kemudian dilakukan tumpang tindih / overlay peta, dimana dengan
mengklasifikasikan dari masing-masing variabel yang digunakan. Adapun hasil overlay
peta dapat dilihat pada Tabel 13.
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Tabel 13. Klasifikasi Kesesuaian Lahan Tanaman Jagung Kabupaten Dompu
Kelas Keseuaian
No
Lahan
Luas
1 S1 (sangat sesuai)
70.664,58
2 S2 (cukup sesuai)
80.213,67
S3 (sesuai
3 marginal)
5.001,80
4 N1 (tidak sesuai)
76.579,93
Total
232.460,00
Sumber : Hasil Olahan 2016

Persentase
(%)
30,40
34,51
2,15

Gambar 4. Peta Klasifikasi Curah Hujan

Gambar 5. Peta Klasifikasi Drainase
Tanah

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

32,94
100,00

984

Gambar 6. Peta Klasifikasi Tekstur Tanah

Gambar 7. Peta Klasifikasi Kelerengan

Gambar 8. Peta Klasifikasi Bahaya Banjir

Gambar 9. Peta Klasifikasi Penggunaan
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Gambar 10. Peta Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Jagung Kabupaten Dompu
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesesuaian lahan tanaman jagung di Kabupaten Dompu sebesar 30,40% lahan sangat
sesuai, 34,51% cukup sesuai, 2,15% sesuai marginal dan 31,94% tidak sesuai untuk
ditanami jagung.
Saran
Perlu adanya penelitian lanjutan untuk penentuan kesesuaian lahan untuk tanaman
jagung di Kabupaten Dompu, karena pada penelitian ini tidak menggunakan variabel
retensi hara, toksisitas dan sodositas yang memerlukan uji laboratorium.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi
pemertahanan tradisi pertanian dalam pemenuhan pangan lokal di Muna Barat, dan
merumuskan upaya pemertahanan tradisi pertanian tersebut. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode triangulasi,
yaitu kombinasi dari teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode
wawancara mendalam, pengamatan berperan serta terbatas dan penelusuran (analisis)
data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemertahanan tradisi pertanian
dalam pemenuhan pangan lokal tersebut dipengaruhi oleh sistem bercocok tanam
dengan penggunaan pupuk dan pestisida kimia, program transmigrasi, munculnya alatalat pertanian modern, gaya hidup modern, dan mindset yang buruk generasi muda
tentang pertanian, dimana pertanian dianggap kotor, tidak menjanjikan bagi masa depan
mereka dan dianggap tradisional.
Kata Kunci: pemertahanan tradisi pertanian, pangan lokal, sasi, kaindea/rahia, mindset
LATAR BELAKANG
Kearifan lokal adalah modal utama masyarakat dalam membangun dirinya tanpa
merusak tatanan sosial yang adaptif dengan lingkungan alam sekitarnya. Kearifan lokal
dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial masyarakat sendiri
dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku
dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama manusia
maupun dengan alam
Ada dua hal yang menyebabkan kearifan lokal turut menjadi elemen penentu
keberhasilan pembangunan sumber daya masyarakat dan sumber daya alam sekitar.
Pertama, karena keprihatinan terhadap peningkatan intentitas kerusakan sumber daya
alam khususnya akibat berbagai faktor perilaku manusia. Kedua, tekanan ekonomi yang
makin mengglobal dan dominan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga secara
perlahan ataupun cepat menggeser kearifan lokal menjadi kearifan ekonomi.
Goerjestani (2000) melihat bahwa kearifan lokal digunakan pada komunitas
masyarakat lokal sebagai dasar untuk pengambilan keputusan untuk keamanan
makanan, kemanusiaan, dan kesehatan hewan, pendidikan, pengelolaan sumber daya
alam, dan aktifitas penting lainnya. Kearifan lokal adalah kata kunci modal sosial dari
orang miskin dan aturan aturan utama mereka untuk mendapatkan pengawasan
kehidupan mereka. Hal ini, menunjukan kontribusi yang potensial dari kearifan lokal
untuk pengelolaan lokal, keberlanjutan dan strategi bertahan hidup.
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Eksistensi kearifan lokal dalam tradisi pertanian untuk pemenuhan pangan lokal
saat ini semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat. Salah satu kelompok
masyarakat yang paling rawan mengalami pelunturan kearifan lokal adalah komunitas
petani terutama mereka yang bermukim di tepian hutan, yang semestinya sebagai
penyangga sosial (social buffer) bagi upaya konservasi hutan dan kelestarian sumber
daya hutan, juga terhadap pemertahanan tradisi pertanian dalam upaya pemenuhan
pangan lokal dari sumberdaya alam yang di sekitarnya.
Menyadari fakta demikian mendorong perlunya dilakukan kajian mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi pemertahanan tradisi pertanian dalam upaya
pemenuhan pangan lokal, serta perumusan upaya pemertahanan tradisi pertanian untuk
pemenuhan pangan lokal. Salah satu daerah yang menjadi lokasi penelitian adalah di
Kabupaten Muna. Tema ini menarik karena signifikan dengan upaya pengembangan
kualitas sumber daya manusia dalam mendukung proses pembangunan berkelanjutan
berwawasan lingkungan dan upaya peningkatan ketahan pangan lokal melalui kearifan
masyarakat tani.
BAHAN DAN METODA
Waktu dan Tempat
Penelitian dilaksanakan pada Bulan April – Agustus 2016. Lokasi penelitian di
Kabupaten Muna Barat sebagai lokasi yang mengalami degradasi kearifan lokal yang
berdampak pada pemertahanan tradisi pertanian dalam pemenuhan pangan lokalnya.
Teknik Pengumpulan Data
Data-data penelitian diperoleh dengan teknik triangulasi. Metode triangulasi yang
digunakan adalah kombinasi dari teknik pengumpulan data dengan menggunakan
metode wawancara mendalam, pengamatan berperan serta terbatas dan penelusuran
(analisis) data sekunder.
Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini adalah karakteristik petani (umur, pendidikan,
jumlah tanggungan keluarga), jenis-jenis pangan lokal, jenis-jenis tradisi pertanian
dalam pemenuhan pangan lokal.
Analisis Data
Data-data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif, yaitu memberikan
informasi yang lengkap, terperinci mengenai faktor yang mempengaruhi pemertahanan
tradisi pertanian dan upaya pemertahanan tradisi pertanian untuk pemenuhan pangan
lokal.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemertahanan Tradisi Pertanian untuk Pemenuhan
Pangan Lokal
Pemertahanan tradisi pertanian dalam pemenuhan pangan lokal oleh etnik Muna
dilakukan secara turun temurun sehingga sangat terkait dengan kearifan lokal. Beberapa
jenis pangan lokal etnik Muna, sebagaimana pada Tabel 1.
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Tabel 1. Jenis dan Sumber Pangan Lokal Masyarakat Etnik Muna
No

1
2
3
4
5
6

Jenis bahan pangan yang
bersumber dari pengelolan lahan
pertanian
kahitela (jagung)
medawa (ubi jalar),
ghofa (ubi tatas),
mbihu
kolope (ubi gadu/ubi hutan),
mafu sau (ubi kayu),

No

Jenis dan sumber makanan
protein hewani

1

bersumber dari daging dan telur:
adhara
(kuda),
karambau
(kerbau), jonga (rusa), membe
(kambing), sapi, manu (ayam),
bebe (itik), ghowe (ulat kelapa),
ghuntelino
moa-moa
(telur
burung maleo),
7 mafu (uwi),
2 Bersumber dari ikan
8 pae (beras),
Morindi (ikan air tawar), ilau
(ikan gabus), bhari buku (mujair),
9 bhasari (enjelai)
kapulo (udang air tawar), sokili
10 tonea (ubi talas),
(sidat), moni (hiu), pagi (pari),
11 tabharo (tepung sagu)
bhalaki (cakalang), bahalasa
(udang kecil kering, bhalula (ikan
tongkol), bhoebu (ikan tuna)
12 towu (tebu)
3 Bersumber dari kerang
13 woto
Kasos (siput), burungo (siput
laut), kaghuna (kerang bulat)
Tradisi pertanian dalam pemenuhan pangan lokal di Kabupaten Muna Barat,
antara lain:
-

Penerapan sistem pertanian organik dengan pola zona tradisional yang dikenal
dengan sasi, dimana budidaya pertanian dilakukan dengan sistem rotasi 5 tahunan
(di tempat lain dikenal dengan sistem bera) dan bercocok tanam tanpa
menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia tetapi kesuburuan tanah tergantung
pada suksesi alamiah.
- Teknik penyimpanan bahan pangan yang dikenal dengan lulu (untuk tanaman padi),
kapanto (untuk tanaman jagung) dan sorea (untuk jenis ubi-ubian) dapat disimpan
dalam waktu yang lama.
- kaindea/rahia, dimana kaindea/rahia merupakan salah satu kawasan sumber
pemenuhan akan pangan lokal.
Seiring perkembangan zaman dan teknologi pertanian modern, pemertahanan
tradisi pertanian tersebut telah banyak mengalami pemudaran. Faktor-faktor yang
mempengaruhi pemertahanan tradisi pertanian tersebut antara lain:
1. Sistem bercocok tanam dengan penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia
sehingga meninggalkan kebiasaan bertani (budaya) dengan sistem pertanian
organik;
2. Program transmigrasi, dimana terjadi transfer pengetahuan akan model pengelolaan
pertanian yang lebih modern dalam skala pembukaan lahan pertanian yang lebih
besar sehingga hutan-hutan mulai dirambah yang merusak tatanan pengelolaan
kawasan sangia (hutan primer) dan sangku (kawasan hutan primer yang belum
pernah dijadikan kebun dengan vegetasi didominasi pepohonan dengan kerapatan
tinggi) sebagai kawasan konservasi
3. Munculnya alat-alat pertanian modern, sebagai bentuk kemajuan teknologi telah
membantu masyarakat dalam proses pengelolaan pertanian untuk pemenuhan
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pangan, sehingga kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam proses pengelolan
pertanian yang dilakukan secara tradisional dan konservatif mulai terdegradasi yang
mana sebelumnya terdapat tata cara dan aturan dalam melakukan pembabatan
rumput dan anakan pohon dengan menggunakan parang pada lahan sangia/sangku;
kamotugha/karumbu/karuna dan kaindea, penebangan pohon (kantughori) dengan
menggunakan parang dan kampak saat ini mulai menggunakan mesin senso (mesin
gergaji).
4. Gaya hidup. Kemajuan teknologi, era informasi yang begitu cepat saat ini
menyebabkan masyarakat mulai terbuka dengan dunia luar dan juga pengetahuan
mereka mulai bertambah, seiring dengan itu juga mulai merubah pola dan gaya
hidup masyarakat tani tak terkecuali masyarat tani etnik Muna yang begitu cepat
mengadopsi perubahan-perubahan pola hidup. Dalam hal pemenuhan pangan,
masyarakat mulai meninggalkan pangan lokal yang merupakan ciri dan identitas
mereka mulai mengkonsumsi beras, makan-makanan cepat saji (mie, jajanan, Dan
lainnya) sehingga mereka dimanjakan dan mulai meninggalkan kebiasan-kebiasan
mengkonsumsi pangan lokal yang lebih sehat.
5. Generasi muda yang lahir dari masyarat tani etnik Muna mulai enggan meneruskan
tradisi dan kearifan lokal dalam pemertahanan tradisi pertanian dan pemenuhan
pangan lokal disebabkan mindset mereka tentang pertanian yang keliru, dimana
pertanian dianggap kotor, tidak menjanjikan bagi masa depan mereka dan dianggap
tradisional;
Upaya Pemertahanan Tradisi Pertanian dan Pemenuhan Pangan Lokal Melalui
Kearifan Masyarakat Tani di wilayah Muna Barat
Pihak pemerintah dan berbagai pihak yang berkomitmen membangun pertanian
dalam dimensi sosial budaya masyarakat dapat melakukan berbagai program-program
penting dan harus dirangkaikan dengan kepentingan perbaikan kualitas sumberdaya
alam yang sama pentingnya dengan kepentingan pemenuhan kebutuhan peningkatan
kualitas hidup. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Sardjono
(2004) bahwa sumberdaya alam dapat bertahan bahkan meningkat secara kuantitas dan
kualitas dalam kondisi peningkatan jumlah penduduk dan kualitas kebutuhan sekalipun,
bilamana pengaturan pengelolaannya berjalan dengan sebaik-baiknya.
Beberapa upaya pemertahanan tradisi pertanian yang sudah sejak lama
dikembangkan dan dapat dikembangkan di Muna Barat untuk keberlanjutan pemenuhan
pangan lokal, sebagai berikut:
(1) Pengembangan agroforestri berbasis kearifan lokal
Pengembangan agroforesti merupakan konsep yang dapat diadopsi dari kearifan
lokal kaindea yang mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat untuk
kebutuhan pemenuhan kebutuhan kayu; pangan; pemenuhan sumber bahan baku acara
ritual dan prosesi adat; konservasi hutan, tanah, dan air serta kepastian pemilikan lahan.
Secara teknik pilihan komoditas yang akan dikembangkan dipilih dari berbagai
komoditas penting (ekososekbud) seperti enau/aren yang bersifat sebagai tanaman
penghasil gula merah sekaligus penting bagi konservasi sumberdaya lahan. Hal ini juga
dijelaskan oleh Rianse dkk (2015), bahwa pengembangan pola agroforestri berbasis
tanaman kelapa dan aren beradaptasi pada tipe tanah marginal, juga berfungsi untuk
konservasi tanah dan air, karena dapat menurunkan laju erosi dari besaran potensi erosi
yang cukup besar.
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2. Pelatihan bagi pengembangan mindset petani dan generasi muda pertanian
untuk mengarahkan regenerasi petani;
Penyuluh pertanian dalam arti luas sangat diharapkan oleh para petani lokal, untuk
memberikan pencerahan terhadap cara bertani yang sesuai dengan kesuburan tanah yang
dimiliki oleh petani lokal, sekaligus cara untuk memenuhi kebutuhan pokok sekaligus
merupakan pandapatan petani lokal, yang mana semua warga masyarakat manapun di
dunia ini sangat mengharapkannya apalagi petani lokal etnik Muna. Generasi petani
yang lebih tertarik manjadi masyarakat urban diperkotaan karena pertanian yang mereka
lihat secara kasat mata tidak ada kehidupan yang memadai yang harus dipertahankan
apalagi untuk mencapai kehidupan yang lebih layak sebagai seorang petani lokal. Di
daerah tempat penelitian, khususnya di Kabupaten Muna Barat yang baru dimekarkan
sangat banyak peluang untuk menjadi seorang petani dalam arti luas, karena disamping
tanahnya yang subur banyak sungai dan kali yang bisa dikembangkan menjadi ladang
para petani lokal untuk berkembang dan memiliki kahidupan yang lebih layak.
Persoalan yang dihadapi petani lokal adalah pengetahuan yang mereka miliki selain
pegetahuan tradisioanal dari para leluhurnya, tidak ada upaya untuk mencari informasi
agar lebih maju untuk meningkatkan produktifitas adalah sangat terbatas.
Tanpa mengabaikan peran petani yang selama ini telah berhasil mengelola
pertaniannya, peran generasi muda dalam konsep agroforestri dana agro-wisata yang
diuraikan di atas sangat penting terutama berkaitan dengan keberlajutan program,
penyediaan tenaga-teanga professional dalam bidang tersebut baik berkaitan dengan
pengelolaan usaha (on farm agroforestry), maupun on farm agrotourism. Generasi
muda pertanian harus dibekali dengan kemampuan kewirausahaan dan menjadikan
pertanian dalam arti luas sebagai basis usaha unik mereka. Yunus dalam Wibowo dan
Nulhaqim (2015) menjelaskan bahwa sebagai pemenang hadiah nobel Muhammad
Yunus di Bangladesh muncul dengan gagasan bahwa pemberian bantuan langsung
kepada kaum miskin hanya akan mengkerdilkan mereka. Sebagai solusinya Yunus
mengeluarkan program kredit mikro tanpa anggunan untuk menolong masyarakat
miskin-kebanyakan kaum ibu yang hidup di lingkungannya. Peristiwa ini menurut
Wibowo dan Nulhaqim disebut dengan istilah kewirausahaan sosial.
Dengan
pendekatan ini, program pengembangan sumberdaya manusia upaya regenerasi petani
memanfaatkan mental kewirausahaan generasi muda seperti inovatif, kerja keras, berani
ambil risiko (Rianse dkk, 2011; dan Wibowo dan Nulhaqim, (2015).
Pelatihan-pelatihan dan berbagai tindakan pendampingan yang akan dilakukan
pertama kali dan menjadi penting adalah upaya perubahan mindset petani dan
keluarganya, terhadap pertanian selama ini yang dianggap kotor dan identik dengan
kemiskinan dan keterbelakangan mengarah pada pemikiran bahwa pengembangan
pertanian dengan model agroforestri dan agro-wisata yang mengintegrasikan
pembangunan pertanian dengan budaya pertunjukkan masyarakat setempat merupakan
sektor yang utama sebagaimana berbagai praktek-pratek baik yang telah dijelaskan baik
di Indonesia, Asia, Eropa, Afrika, Australia dan Amerika Serikat bahwa penggabungan
kegiatan pertanian dengan kepentingan penyelamatan lingkungan serta pemertahanan
asset budaya tidak hanya memberikan manfaat kepada petani, tetapi juga kepada
masyarakat luas bahkan menjadi ajang promosi identitas budaya setiap komunitas.
Pelatihan untuk mengarahkan perubahan mindset menjadi sangat penting
sebagaimana pepatah China Kuno “Bukan kaki kita yang menggerakan kita-tetapi
pikiran kita (Naisbitt, 2008). Pelatihan apapun yang dilakukan untuk mengubah cara
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berpikir generasi muda adalah ditujukkan untuk menciptakan pola pikir yang mampu
mengintruksikan dan mengatur mereka dalam kehidupan pribadi maupun bidang usaha
yang akan digeluti yaitu agroforestri atau agro-wisata. Setelah itu mampu membentuk
sikap-sikap fundamental yang diperlukan untuk mengantisipasi masa depan bukan
menerima masa depan.
Pemerhati pertanian semestinya sungguh-sungguh memiliki keyakinan bahwa
pembangunan pertanian tidak bisa terpisahkan dengan pembangunan lainnya secara
teritegrasi. Salah satu yang harus kita desain pola pikir generasi muda terutama mereka
yang memasuki perguruan tinggi berloba-lomba untuk memasuki program studi favorit
seperti Kedokteran, Keguruan, Keteknikan, Farmasi, Akuntasi, dan lain sebagainya
tetapi yang jelas Ilmu Pertanian dan Ilmu Budaya sementara saat ini belum menjadi
pilihan favorit. Namun dalam berbagai diskusi para pakar sementara resah mengenai
banjirnya produk-produk pertanian impor termasuk bahan baku industri farmasi (Baka,
2016). Majunya perekonomian dan layanan kesehatan bahkan petani merupakan
kelompok yang terpaksa menjadi sasaran kartu sehat pemerintah termasuk konsekwesi
hambatan pelayanan kesehatan pada mereka karena alasan-alasan non teknik. Hal
seperti ini seperti dituliskan oleh Joesoef (2006) yang menghimbau agar IDI perlu
memberikan pelayanan khusus kepada petani dan keluarganya dengan istilah
Kedokteran Pertanian.
Setelah pelatihan upaya perubahan mindset, barulah kemudian para generasi muda
pertanian diberikan materi pelatihan mengenai pengelolaan usaha agroforestri, dan
agro-wisata meliputi: a. pengetahuan dan keterampilan teknik pengelolaan usaha
(agroforestri dan agro-wisata), b. pelatihan mengenai pengolahan hasil, c. pelatihan
mengenai layanan prima dalam kegiatan agro-wisata, d. pelatihan pengembangan
jaringan/jenjaring usaha, e. pelatihan pengelolaan keuangan usaha, f. pelatihan promosi
dan pemasaran serta paling pokok adalah pelatihan kepemimpinan dalam berusaha. Jika
pembangunan pertanian diintegrasikan dengan kepentingan penyelamatan lingkungan,
produk hijau, daya tahan ekonomi nasional dan pemertahan budaya sebagai jati diri
suatu bangsa, generasi muda dalam jangka panjang akan menjadi pelopor dalam
menyelamatkan pertanian khususnya di lokasi pertanian.
3. Pengayaan pengolahan keragaman pangan berbasis pertanian lokal
Kegiatan yang perlu ditonjolkan adalah agroindustri berskala rumah tangga
terhadap berbagai komoditas penting. Jika selama ini kegiatan masak-memasak lebih
diutamakan untuk kebutuhan keluarga dan pelaksanaan ritual tradisional dan pesta,
maka jika daerah tersebut telah dijadikan menjadi salah satu tujuan agro-wisata,
pengelolaan jenis pangan dan masakan tradisional akan menjadi salah satu daya tarik
tersendiri karena berasal dari kegiatan pertanian tanpa menggunakan bahan kimia yang
dapat merusak kesehatan
konsumen. Berdasarkan pengalaman penulis ketika
berkunjung di berapa lokasi pengembangan agro-wisata di berbagai daerah di Indonesia
terutama di Pulau Jawa aneka bahan pangan dan jenis masakan tradisional mereka
menjadi salah salah satu daya tarik pengunjung.
Melalui kegiatan-kegiatan pengembangan petani dan pertanian tersebut dalam
jangka panjang akan terselenggara pembangunan pertanian berbasis kearifan lokal
dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) Agroforstri tanaman penting yang dikelola
masyarakat secara individu dan kelompok serta yang dikelola oleh pemerintah daerah;
(2) Keterpaduan pertanian dan seni budaya lokal agro-wisata: (3) Regenerasi petani
melalui pelatihan pengembangan pola pikir/mindset, dan berbagai pelatihan terkait
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pengelolaan usaha berbasis pertanian; dan (3) Ketersediaan bahan pangan dan berbagai
jenis pangan identitas yang tidak hanya menjadi ciri budaya masyarakat etnik Muna,
tetapi prospektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan daerah Kabupaten Muna
Barat karena dapat dikemas sebagai barang penting dalam pengembangan agro wisata.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:
1. Factor-faktor yang memepengaruhi pemertahanan tradisi pertanian dalam upaya
pemenuhan pangan lokal, antara lain; penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia
sehingga meninggalkan kebiasaan bertani (budaya) dengan sistem pertanian
organik, program transmigrasi, munculnya alat-alat pertanian modern, gaya hidup
yang begitu cepat mengadopsi perubahan-perubahan pola hidup terutama dalam hal
pemenuhan pangan, masyarakat mulai meninggalkan pangan lokal, dan juga
generasi muda yang lahir dari masyarat tani etnik Muna mulai enggan meneruskan
tradisi dan kearifan lokal dalam pemertahanan tradisi pertanian dan pemenuhan
pangan lokal disebabkan mindset mereka tentang pertanian yang keliru, dimana
pertanian dianggap kotor, tidak menjanjikan bagi masa depan mereka dan dianggap
tradisional.
2. Upaya pemertahanan tradisi pertanian untuk pemenuhan pangan lokal dapat
dilakukan dengan strategi: 1) Pengembangan agroforestri berbasis kearifan lokal, 2)
Pelatihan bagi pengembangan mindset petani dan generasi muda pertanian untuk
mengarahkan regenerasi petani, 3) Pengayaan pengolahan keragaman pangan
berbasis pertanian lokal.
Kesimpulan
Hal yang dapat disarankan dari hasil penelitian ini adalah perlunya mengutamakan
perubahan mindset generasi muda mengenai tradisi pertanian dalam pemenuhan pangan
lokal yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan membutuhkan kolaborasi peran
diantara pemerintah, swasta dan perguruan tinggi.
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ABSTRAK
Pertumbuhan merupakan salah satu faktor penting untuk mengukur tingkat
perkembangan tanaman. Perkembangan tanaman ditunjang oleh ketersediaan hara yang
cukup dan kondisi tanah yang sehat agar tetap berkelanjutan. Konsep pendekatan
terpadu merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan kombinasi pupuk hayati dan
pupuk kimia (anorganik) yang merupakan pendekatan terbaik untuk menunjang
pertumbuhan dan hasil tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon
pertumbuhan tanaman kedelai dengan menggunakan konsep pendekatan terpadu.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2016 sampai dengan Juni 2016 dengan
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) tunggal, yang terdiri atas 10
kombinasi perlakuan dan 3 ulangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi
pupuk hayati dan pupuk kimia (anorganik) menghasilkan bobot biji per ha tertinggi
sebesar (2591 ton.ha-1) yang terdapat pada perlakuan E (1 Pupuk hayati + ½ pupuk
anorganik). Dosis 1 Pupuk hayati dan ½ pupuk anorganik rekomendasi (perlakuan E)
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan
tanaman kedelai (Glycine max L.).
Kata kunci : kedelai, pupuk anorganik, pupuk hayati
ABSTRACT
The growth is one of important factors to measure the level of development of plants.
The plants supported by the availability of nutrients and soil conditions are healthy to
keep it sustainable. The concept of the integrated approach is an approach by using a
combination fertilizer, biological and chemical fertilizers (anorganic) which is the best
approach to support growth and the result of plant. This study aims to determine the
response of the soybean crop by using the concept of approach to harmony. The
research was carried out in March 2016 to June 2016 with the use of the Randomized
Block Design (RBD) single, which consists of 10 a combination treatment and 3
replications. This research results indicates that a combination of biofertilizers and
chemical fertilizers (anorganic) make the weight of seeds per hectare of the highest of
(2591 ton.ha-1) in the E (1 Biofertilizer + a half fertilizer anorganic materials). Dosage
of one the Biofertilizer and ½ anorganic fertilizer recommendations (treatment E) give
influence that significany to growth and developing of soybean (Glycine max L.).
Keywords: soybean, anorganic fertilizer, biofertilizer
LATAR BELAKANG
Tanaman kedelai merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia.
Komoditas ini menempati urutan ketiga setelah padi dan jagung. Kedelai merupakan
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bahan baku utama dalam industri rumahan (tahu, tempe, dan kecap) yang mana jenis
makanan ini semakin populer digunakan sebagai substitusi untuk produk hewani pada
beberapa kondisi (Departemen Pertanian, 2006 dan 2007). Kedelai menjadi penting
selain merupakan bahan baku utama dalam industri juga memiliki kandungan gizi yang
cukup tinggi, sehingga komoditas ini menjadi salah satu produk unggulan Indonesia.
Kebutuhan kedelai di Indonesia cukup tinggi. Menurut Departemen Pertanian
(2008) konsumsi kedelai di dalam negeri sebesar 35% dipenuhi dari kedelai impor.
Produksi kedelai di dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 65,61% konsumsi
domestik (FAO, 2013). Ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi kedelai
nasional menyebabkan impor kedelai yang cukup besar setiap tahunnya (Aldillah,
2015). Menurut Malian (2004) ketidakstabilan produksi kedelai di Indonesia disebabkan
oleh adanya penurunan luas panen kedelai yang tidak diimbangi dengan peningkatan
produktivitas kedelai.
Produktivitas berkaitan dengan hasil tanaman dengan input yang diberikan ke
dalam tanah. Unsur hara sering menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman.
Pertumbuhan merupakan salah satu faktor penting untuk mengukur tingkat
perkembangan tanaman kedelai. Perkembangan tanaman secara umum ditunjang oleh
ketersediaan hara yang cukup dan kondisi tanah yang sehat agar tetap berkelanjutan.
Peningkatan produktivitas kedelai dapat dilakukan dengan konsep pendekatan
terpadu. Konsep pendekatan terpadu merupakan suatu pendekatan dengan
menggunakan kombinasi pupuk hayati dan pupuk kimia (anorganik). Menurut
Simanungkalit (2001) kombinasi pupuk hayati dengan anorganik merupakan
pendekatan terbaik untuk menunjang pertumbuhan dan hasil tanaman.
Pupuk hayati adalah mikroorganisme hidup yang diberikan ke dalam tanah
sebagai inokulan untuk membantu tanaman memfasilitasi atau menyediakan unsur hara
tertentu bagi tanaman. Pupuk hayati ini merupakan konsorsium pupuk hayati yang
mengandung bakteri penambat N dan pelarut P, dimana unsur hara N dan P merupakan
dua unsur hara yang banyak dibutuhkan tanaman.
Bakteri penambat N simbiosis dapat meningkatkan ketersediaan N di dalam
tanah. Hasil penelitian yang dilaporkan oleh Sisworo et al. (1990) dalam Simanungkalit
(2001) menunjukkan bahwa jumlah N yang difiksasi pada tanaman kedelai 33% dari N
total tanaman yang setara dengan 26-33 kg/N/h/musim, sedangkan pada cowpea 1233% yang setara dengan 12-22 kg/N/ha/musim. Pada penelitian lain dilaporkan jumlah
N yang difiksasi pada kedelai 42 HST yang dinyatakan sebagai persentase N-ureida
pada N total yang terkandung pada cairan sel berjumlah 50,2% (Simanungkalit, 1995).
Mikroorganisme pelarut P seperti BPF merupakan kelompok mikroorganisme
yang dapat mengubah fosfat tidak larut dalam tanah menjadi bentuk yang dapat larut.
Prosesnya adalah dengan jalan mensekresikan asam organik seperti asam format, asetat,
propionat, laktat, glikolat, fumarat, dan suksinat (Subba Rao, 1982). Kombinasi PHP
yang mengandung sejumlah konsorsium mikroba penambat N dan pelarut P yang
dikombinasikan dengan pupuk anorganik ini diharapkan mampu meningkatkan respon
pertumbuhan tanaman kedelai sehingga produktivitasnya menjadi meningkat.
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BAHAN DAN METODE
Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini diantaranya:
1) Tanah mineral Inceptisol Jatinangor. (Hasil analisis tanah awal dapat dilihat pada
Lampiran 2),
2) Benih Kedelai
Varietas Arjasari (Glycine max, L.) (Deskripsi tertera pada Lampiran 3),
3) Pupuk Hayati Padat (PHP) (Hasil analisis tertera pada Lampiran 4),
4) Pupuk Anorganik Tunggal Urea (45% N), SP-36 (36% P2O5), dan KCl (60% K2O)
(Perhitungan kebutuhan pupuk tertera pada Lampiran 6), dan
5) Insektisida Curacon 2,5 EC.
Rancangan Percobaan dan Perlakuan
Pengujian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode eksperimen. Rancangan
yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) tunggal, yang terdiri atas 10
kombinasi perlakuan dan terdiri dari 9 perlakuan dosis Pupuk Hayati Padat (PHP) serta
1 perlakuan sebagai kontrol sebagai pembanding. Masing-masing perlakuan diulang
sebanyak 3 kali ulangan sehingga total plot percobaan berjumlah 30 polibeg. Tata letak
pengujian terdapat pada Lampiran 7. Rincian perlakuan dapat dilihat pada Tabel 1
berikut:
Tabel 1. Susunan Perlakuan Pupuk Hayati Padat (PHP) dan Anorganik pada Tanaman
Kacang Kedelai Varietas Arjasari
Kode

Perlakuan

A
Kontrol
B
NPK standar
C
0 NPK + 1 PHP
D
1/4 NPK + 1 PHP
E
1/2 NPK + 1 PHP
F
3/4 NPK +1 PHP
G
1 NPK + 1 PHP
H
3/4 NPK + 1/4 PHP
I
3/4 NPK + 1/2 PHP
J
3/4 NPK + 3/4 PHP
Keterangan:

PHP
(1gr.ha-1)
0
0
250
250
250
250
250
62,5
125
187,5

Takaran Pupuk NPK
Standar kg.ha-1
Urea
SP-36
KCl
0
0
0
75
100
100
0
0
0
18,75
25
25
37,5
50
50
56,25
75
75
75
100
100
56,25
75
75
56,25
75
75
56,25
75
75

a. Kontrol adalah perlakuan tanpa PHP dan tanpa pupuk N, P, dan K.
b. Pupuk N, P, dan K standar adalah perlakuan pupuk anorganik dosis anjuran setempat
untuk tanaman kedelai (75 kg Urea, 100 kg SP-36, dan 100 kg KCl per hektar)
c. Perlakuan dosis anjuran PHP diberikan sesuai dengan dosis anjuran yaitu sebanyak
250 g.ha-1.
Analisis Respons
Data hasil pengamatan diuji dengan uji F untuk mengetahui adanya perbedaan
respons terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman kedelai dari setiap perlakuan
yang dicobakan. Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata antar
perlakuan, dilakukan uji statistika lanjutan dengan menggunakan Uji Jarak Berganda
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Duncan pada taraf 5%. Persamaan model linier untuk Rancangan Acak Kelompok
(RAK) adalah sebagai berikut :
Yij
i
j
ij ;
di mana :
Yij = nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dalam kelompok ke j
= nilai rata-rata populasi
i

= pengaruh aditif dari perlakuan ke-i

j

= pengaruh aditif dari kelompok ke-j

ij

= pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i pada kelompok ke j

Berdasarkan model linier untuk RAK di atas, diperoleh bentuk analisis ragam
sebagai berikut :

Tabel 2. Analisis Ragam untuk Rancangan Acak Kelompok
Sumber
Ragam

Deraj
at
Beba
s

Jumlah Kuadrat

Kuadrat
Tengah

JKK= (j Y2.j / t) – (Y2.. /
KTK =JKK / (r-1)
rt)
JKP = (i Y2.i / r) – (Y2.. /
Perlakuan
t–1
KTP = JKP / (t-1)
rt)
KTG = JKP / (rGalat
(r-1) (t-1) JKG = JKT – JKK – JKP
1)(t-1)
2
2
JKT = (i,j Y i,j ) – (Y .. /
Total
rt – 1
rt)
Sumber : Gasperz (1995)
Kelompok

r–1

Fhit

KTK / KTG
KTP / KTG

Pelaksanaan Pengujian
Pelaksanaan pengujian merupakan rangkaian dari kegiatan di lapangan maupun di
laboratorium. Kegiatan di lapangan adalah mempersiapkan media tanam, persiapan
benih, penanaman, pemupukan, dan pemanenan hasil. Kegiatan di laboratorium
dilakukan dengan menguji hasil pengujian di lapangan untuk mengetahui efektivitas
dari pupuk yang diaplikasikan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamatan Penunjang
Analisis Tanah Awal
Hasil analisis tanah awal menunjukkan bahwa kandungan N total tanah memiliki
kriteria rendah yakni pada kisaran 0,1% - 0,2%. Kandungan N total yang rendah ini
diduga terjadi karena tanah ini memiliki kandungan bahan organik rendah, bertanah
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masam (pH rendah) dimana aktivitas mikroorganisme penambat (fiksasi) N (rhizobium)
terganggu sehingga bintil akar tidak berkembang. Menurut Taufiq (2014) gejala kahat N
juga sering terjadi pada lahan berdrainase buruk karena bakteri penambat N tidak
berkembang, dan penyerapan N terhambat.
Kandungan P tersedia dan P potensial memiliki kriteria sangat rendah, yakni pada
kisaran <15 ppm dan <5 mg.100g-1. Kondisi P yang sangat rendah selain dipengaruhi
oleh tanah mineral Inceptisols juga dipengaruhi oleh reaksi tanah, dimana reaksi tanah
ini memiliki kriteria agak masam. Tanah dengan kandungan pH agak masam sangat
mempengaruhi ketersediaan unsur P, karena unsur P pada kondisi pH agak masam akan
diikat oleh mineral Al, Fe, dan Mn, sehingga unsur P yang terikat ini mempengaruhi
rendahnya kandungan P di dalam tanah.
Tinggi Tanaman
Pertumbuhan tanaman didefinisikan sebagai pertambahan ukuran yang dapat
diketahui dengan adanya pertambahan panjang, diameter, dan luas bagian tanaman
(Hardjadi, 1993). Pengamatan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang
dilakukan merupakan refleksi dari kondisi kesuburan tanah. Salah satu faktor yang
mempengaruhi kesuburan tanah adalah ketersediaan unsur hara yang terdapat dalam
tanah. Pertambahan tinggi tanaman pada masing-masing perlakuan terlihat pada Tabel 3
berikut:
Tabel 3. Pengaruh Pupuk Hayati Padat (PHP) Terhadap Tinggi Tanaman Kedelai
Varietas Arjasari
Perlakuan
A = Kontrol
B = NPK standar
C = 0 NPK + 1
PHP
D = 1/4 NPK + 1
PHP
E = 1/2 NPK + 1
PHP
F = 3/4 NPK +1
PHP
G = 1 NPK + 1
PHP
H = 3/4 NPK + 1/4
PHP
I = 3/4 NPK + 1/2
PHP
J = 3/4 NPK + 3/4
PHP

HST
7
8a
8a

14
17,56 a
17,67 a

21
29,17 b
28,33 a

28
38,6 a
38,67 a

35
44,67 a
47,5 c

42
51 a
52 b

9 cde

18 a
18,77
bc

32,2 e

39 ab

47,17 b

52,83 c

31,06 d

39,5 b

48,1 d

54 e

18,4 b
18,77
bc
19,27
cd

30,03 c

38,67 a

47,4 c

52,67 c

30,5 c

40,1 c

48,93 e

53,6 d

33,67 f

43 f

50,83 g

56,67 g

19,5 d
19,27
cd
19,27
cd

34,67 g

41,33 d

49,8 f

54,33 e

32,77 e

42,87 e

50,5 g

55,67 f

33,77 f

42,87 e

50,7 g

55,67 f

8,7 bc
8,8 bcd
8,7 bc
9,6 f
8,5 b
9,3 ef
9 def

Pertambahan tinggi yang terlihat pada Tabel 3 secara statistik menunjukkan bahwa
pemberian PHP memberikan pengaruh yang sangat berbeda dengan kontrol. Jika dilihat
secara grafik tinggi dari masing-masing perlakuan terlihat tidak jauh berbeda, seperti
pada Gambar 1 berikut.
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tinggi tanaman (cm)
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J

HST

Gambar 1. Rata-rata Tinggi Tanaman Kedelai pada Berbagai Perlakuan
Grafik yang tersaji pada Gambar 1 terlihat bahwa pemberian PHP memberikan
efek yang berbeda pada masing-masing perlakuan. Kondisi ini terlihat dari 7 HST (Hari
Setelah Tanam) hingga 42 HST. Berdasarkan grafik yang terlihat pada Gambar 3,
perlakuan A (kontrol) memberikan efek yang relatif rendah jika dibandingkan dengan
perlakuan lainnya. Hal ini terjadi karena perlakuan A (tidak mendapatkan input berupa
pupuk), sedangkan perlakuan lainnya mendapatkan input berupa pupuk N P K dan PHP.
PHP merupakan konsorsium pupuk hayati penambat N simbiotik dan bakteri
pelarut fosfat (BPF) yang dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara makro dan mikro
bagi tanaman. Unsur hara makro ini dapat merangsang pertumbuhan vegetatif seperti
salah satu peranan utamanya adalah untuk merangsang pertumbuhan secara
keseluruhan, khususnya batang, cabang, dan daun (Lingga dan Marsono, 2006).
Jumlah Daun
Tanaman kedelai mempunyai dua bentuk daun yang dominan, yaitu stadia
kotiledon yang tumbuh saat tanaman masih berbentuk kecambah dengan dua helai daun
tunggal dan daun bertangkai tiga (trifoliate leaves) yang tumbuh selepas masa
pertumbuhan. Daun kedelai merupakan daun majemuk yang terdiri dari tiga helai anak
daun dan umumnya berwarna hijau muda atau hijau kekuning-kuningan (Ramadhani,
2009). Tanah dengan kandungan N yang tinggi, pertumbuhan tanaman lebih mengarah
pada laju pertumbuhan vegetatif, yang terlihat dari permukaan daun yang menjadi lebih
lebar, laju fotosintesis lebih tinggi, dan indeks luas daun yang semakin tinggi (Arinong
dkk, 2005). Berikut ini adalah data jumlah daun tanaman kedelai pada masing-masing
perlakuan yang terlihat pada Tabel 4:

Tabel 4. Pengaruh Pupuk Hayati Padat (PHP) Terhadap Jumlah daun Tanaman Kedelai
Varietas Arjasari
Perlakuan
A = Kontrol
B = NPK standar

HST
7
3a
4a

14
7a
10 c
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9a
13 c

28
14 a
15 a

35
25 a
29 b

42
42 b
47 c
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C = 0 NPK + 1 PHP
D = 1/4 NPK + 1 PHP
E = 1/2 NPK + 1 PHP
F = 3/4 NPK +1 PHP
G = 1 NPK + 1 PHP
H = 3/4 NPK + 1/4 PHP
I = 3/4 NPK + 1/2 PHP
J = 3/4 NPK + 3/4 PHP

3a
3a
4a
4a
4a
4a
4a
4a

7a
8 ab
10 c
9 bc
10 c
9 bc
9 bc
8 ab

11 b
12 bc
15 d
12 bc
15 d
12 bc
15 d
12 bc

14 a
15 a
21 e
18 bc
20 de
19 cd
19 cd
17 b

24 a
33 c
39 f
35 cd
36 cd
36 de
38 ef
35 cd

40 a
50 d
64 h
57 e
63 h
61 g
59 f
59 f

Pertumbuhan daun yang terlihat pada Tabel 4 secara umum menunjukkan bahwa
pemberian PHP memberikan pengaruh yang sama dengan kontrol. Hal ini terlihat dari
notasi yang seragam pada perlakuan A hingga perlakuan J. Perbedaan yang cukup
signifikan terlihat dari mulai 14 HST sampai 42 HST. Perbedaan jumlah daun dari
masing-masing perlakuan terlihat jelas dalam bentuk grafik pada Gambar 2 berikut.
80
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Gambar 2. Rata-rata Jumlah Daun Tanaman Kedelai pada Berbagai Perlakuan
Grafik jumlah daun pada Gambar 2 menunjukkan bahwa pemberian PHP
memberikan efek yang berbeda pada masing-masing perlakuan. Perbedaan tersebut baru
terlihat pada 21 HST. Pada minggu ke 3 (21 HST) pertumbuhan daun tanaman kedelai
yang berdaun tiga (trifoliet) baru muncul dan pertumbuhan daun di minggu berikutnya
relatif lebih cepat.
Berdasarkan grafik yang terlihat pada 21 HST perlakuan E (1/2 N P K + 1 PHP)
dan I (3/4 N P K + 1/2 PHP) terlihat lebih unggul dibandingkan perlakuan lainnya, dan
pada 28 HST perlakuan H (3/4 N P K + 1/4 PHP) juga memberikan efek yang relatif
sama seperti perlakuan I. Aplikasi PHP dengan N P K berbagai dosis (1, ½, dan ¼)
sama-sama memberikan efek yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan daun
tanaman kedelai. Menurut Naibaho (2006) pemberian N dalam jumlah banyak akan
menyebabkan pertumbuhan vegetatif yang lebat dan warna daun menjadi tua.
Pengamatan Utama
Komponen Hasil
Komponen hasil yang diamati meliputi jumlah polong isi per tanaman dan bobot
100 butir biji (g). Berdasarkan litelatur jumlah polong dapat mencapai lebih dari 50,
bahkan ratusan. Kecepatan pembentukan polong dan pembesaran biji akan semakin
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cepat setelah proses pembentukan bunga berhenti. Ukuran dan bentuk polong menjadi
maksimal pada saat awal periode pemasakan biji. Hal ini kemudian diikuti oleh
perubahan warna polong. Hasil perhitungan statistik menunjukkan adanya perbedaan
pengaruh perlakuan terhadap komponen hasil tanaman kedelai (Tabel 5).
Tabel 5. Jumlah Polong Isi Per Tanaman dan Bobot 100 Butir Biji
Komponen Hasil
Jumlah
Jumlah
Bobot 100
Perlakuan
Jumlah
Polong Isi
Polong
Butir Biji
Polong Tan -1
-1
-1
Tan
Hampa Tan
(g)
A = Kontrol
21 a
16 a
37 e
17,05 a
B = NPK standar
23 a
9a
32 e
17,78 ab
C = 0 NPK + 1 PHP
20 a
20 a
40 e
17,95 ab
D = 1/4 NPK + 1 PHP
24 a
9a
33 c
18,59 ab
E = 1/2 NPK + 1 PHP
25 a
23 a
48 a
25,13 c
F = 3/4 NPK +1 PHP
24 a
27 a
51 a
21,12 ab
G = 1 NPK + 1 PHP
24 a
23 a
47 a
19,12 ab
H = 3/4 NPK + 1/4 PHP
28 a
15 a
42 a
21,32 b
I = 3/4 NPK + 1/2 PHP
26 a
27 a
52 b
19,05 ab
J = 3/4 NPK + 3/4 PHP
19 a
23 a
42 d
18,08 ab
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak memberikan
perbedaan nyata berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%.
Berdasarkan data pada Tabel 5, jumlah polong dari setiap perlakuan tidak
berbeda nyata, sedangkan hasil bobot 100 butir perlakuan dengan ½ N P K + 1 PHP
berbeda nyata bila dibandingkan perlakuan lainnya. Menurut Sumardi (2014) hasil
panen ditentukan oleh jumlah polong yang dapat dipertahankan oleh tanaman,
sedangkan jumlah biji/polong ditentukan saat pembuahan. Jumlah polong tiap tanaman
dipengaruhi oleh dosis pupuk P yang diberikan Haryanto (1985). Banyaknya polong
yang terbentuk pada tanaman kedelai tanpa dipupuk P lebih rendah daripada tanaman
yang dipupuk P. P dapat meningkatkan jumlah bunga yang terbentuk dan bobot kering
biji kedelai.
Perbedaan bobot 100 biji diduga karena sifat genetik tanaman. Sifat genetik
tanaman salah satunya adalah ukuran biji, semakin besar biji maka semakin besar bobot
100 biji. Menurut Soegito dan Arifin (2004) kenaikan bobot 100 biji disebabkan faktor
genetik dari varietas kedelai. Setiap varietas memiliki keunggulan genetis yang berbedabeda sehingga setiap varietas memiliki produksi yang berbeda-beda, tergantung kepada
sifat varietas tanaman itu sendiri.
Hasil Kedelai
Biji kedelai terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu kulit biji dan janin (embrio).
Pada kulit biji terdapat bagian yang disebut pusar (hilum), pada ujung hilum terdapat
mikrofil, berupa lubang kecil yang terbentuk pada saat proses pembentukan biji.
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Tabel 6. Bobot Biji Per Polibeg (g) dikonversikan dalam Bobot Biji Per Ha (kg.ha-1)
Perlakuan

Bobot Biji Per
Polibeg (g)

A
8,71
B
8,89
C
8,98
D
11,64
E
14,39
F
12,93
G
13,93
H
11,92
I
11,55
J
11
Analisis Serapan N dan P Tanaman

Bobot Biji Per Ha
Dibulatkan
---------------------kg--------------------1787,938
1788
2007,063
2007
2016,625
2017
2299,25
2299
2591,438
2591
2436,313
2436
2542,563
2543
2329
2329
2289,688
2290
2231,25
2231

Bobot Biji Per Ha

Penyerapan unsur hara yang baik diambil dari kompleks jerapan tanah, larutan
(berupa kation atau anion), dan khelat (Rosmarkam dan Yuwono, 2002), namun
menurut (Hardjowigeno, 2003) serapan unsur hara oleh tanaman dipengaruhi oleh
ketersediaan unsur hara di dalam tanah.
Tabel 7. Pengaruh Pupuk Hayati Padat (PHP) Terhadap Serapan Unsur Hara Tanaman
Kedelai Varietas Arjasari
Serapan
Perlakuan
N (%)
P (%)
A
3,02 a
0,23 ab
B
3,36 a
0,22 ab
C
3,59 a
0,22 ab
D
2,82 a
0,21 a
E
3,55 a
0,26 b
F
3,49 a
0,23 ab
G
3,23 a
0,22 ab
H
3,44 a
0,19 a
I
3,40 a
0,21 a
J
3,10 a
0,23 ab
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak memberikan
perbedaan nyata berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%.
Berdasarkan data pada Tabel 7, aplikasi Pupuk Hayati Padat (PHP) menunjukan
hasil yang tidak berbeda nyata terhadap Serapan N. Hal ini terlihat dari notasi yang
sama dari perlakuan A hingga perlakuan J. Sedangkan Serapan P tanaman menunjukan
hasil yang berbeda nyata. Perlakuan E (½ N P K + 1 PHP) merupakan perlakuan yang
menunjukkan hasil tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Aplikasi PHP
dengan ½ N P K mampu memberikan pengaruh yang nyata terhadap serapan P.
Menurut Basir-Cyio (2004) dalam Supriyadi (2014) besarnya serapan P tanaman
tergantung dari ketersediaan unsur P dalam larutan tanah dan perakaran tanaman.
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Ketersediaan unsur P dalam larutan tanah disertai pupuk N P K yang sedikit (½ dosis
anjuran) memacu BPF pada PHP untuk membantu menyediakan P yang siap diserap
oleh tanaman, dengan demikian pemberian PHP dapat mengurangi pemakaian pupuk
anorganik serta dapat memacu aktivitas inokulan dalam pupuk hayati. Produksi yang
tinggi diduga karena tanaman mampu memanfaatkan P dan K yang tersedia dalam tanah
Raintung (2010).
Analisis Unsur Hara N dan P
Pertumbuhan dan perkembangan tanaman kedelai tidak terlepas dari kebutuhan
nutrisi. Nutrisi tanaman adalah unsur kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan
tanaman. Unsur hara makro yang utama adalah N P dan K. Pupuk Hayati mengandung
konsorsium pupuk hayati penambat N simbiotik dan BPF sehingga hara N dan P
menjadi tersedia. Berikut ini adalah beberapa hasil analisis tanah dengan aplikasi PHP
menunjukkan hasil yang beragam:

Tabel 8. Pengaruh Pupuk Hayati Padat (PHP) Terhadap Unsur Hara Tanaman Kedelai
Varietas Arjasari
Unsur hara
N-total (%)
P-potensial (mg100g-1)
0,18 ab
122,92 ab
0,20 ab
118,29 a
0,19 ab
118,63 a
0,24 b
123,83 abc
0,16 a
125,14 abc
0,23 ab
136,04 bc
0,18 ab
139,39 c
0,17 ab
120,35 ab
0,17 ab
126,73 abc
0,23 ab
126,33 abc
Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak memberikan
perbedaan nyata berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%.

Perlakuan
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Keterangan:

Berdasarkan hasil analisis tanah pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai N total
pada perlakuan A tidak berbeda nyata dengan perlakuan B, C, F, G, H, I, dan J.
Perlakuan D (¼ N P K + 1 PHP) berbeda nyata dengan semua perlakuan. Kondisi ini
terjadi diduga karena PHP yang dapat meningkatkan pengikatan N menjadi aktif dengan
penambahan dosis ¼ N P K. Pemberian PHP dengan ¼ N P K dapat membantu tanaman
kedelai untuk menambat N simbiotik oleh bakteri rhizobium sehingga N menjadi
tersedia bagi tanaman. Pemberian pupuk anorganik yang sedikit ini memacu aktivitas
agen hayati sehingga N tanah menjadi meningkat.
Pupuk hayati selain dapat meningkatkan N tanah juga dapat meningkatkan
kelarutan fosfat dalam tanah. Nilai P potensial yang berbeda nyata dengan kontrol dan
perlakuan lainnya terdapat pada perlakuan G (1 N P K + 1 PHP) yang tidak berbeda
nyata dengan perlakuan F (3/4 N P K +1 PHP). Kondisi ini berbeda dengan unsur N
yang hanya membutuhkan ¼ N P K untuk menstimulus mikroba penambat N dalam
menyediakan N bagi tanaman. Unsur P sangat dipengaruhi oleh kondisi pH (reaksi
tanah). Reaksi tanah ini mempengaruhi agen hayati serta unsur P di dalam tanah.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil percobaan beberapa dosis Pupuk Hayati Padat (PHP) dan
anorganik terhadap pertumbuhan tanaman kedelai, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Respon pertumbuhan tanaman kedelai dengan konsep pendekatan terpadu (Pupuk
hayati padat + pupuk anorganik) memberikan hasil yang signifikan
2) Dosis 1 Pupuk Hayati Padat (PHP) dan ½ pupuk anorganik (N P K) rekomendasi
(perlakuan E) memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan
tanaman kedelai (Glycine max L.) Varietas Arjasari.
3) Kombinasi pupuk hayati dan pupuk kimia (anorganik) menghasilkan bobot biji per
ha tertinggi sebesar (2591 ton.ha-1) yang terdapat pada perlakuan E (1 PHP + ½
pupuk anorganik).
4) Aplikasi 1 PHP dengan ½ pupuk anorganik (perlakuan E) mampu memberikan
pengaruh yang nyata terhadap serapan P sedangkan serapan N tidak berpengaruh
nyata.
Saran
Mengacu pada hasil yang diperoleh dari percobaan beberapa dosis Pupuk Hayati
Padat (PHP) dan anorganik terhadap pertumbuhan tanaman kedelai, dapat disampaikan
saran antara lain:
1) Penggunaan Pupuk Hayati Padat (PHP) sebaiknya dikombinasikan dengan pupuk
organik sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme sekaligus untuk menambah
kandungan hara pada media tanam.
2) Perhitungan populasi mikroba sebaiknya dijadikan data penunjang agar pembahasan
mengenai mikroorganisme dapat dibahas secara mendalam.
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ABSTRAK
Agrowisata di Desa Gumantar baru dirintis. Wisata pertanian ini dirancang untuk
memperoleh keindahan yang menarik pengunjung dengan mengkombinasikan tanaman
kedalam kondisi wilayah yang bersangkutan. Tanaman yang diintroduksi ke wilayah
wisata tersebut perlu menarik dan juga perlu menguntungkan. Kegiatan ini dirancang
untuk mencapai tujuan-tujuan wisata dan tujuan pertanian secara terintegrasi,
sedemikian rupa sehingga meningkatkan perekonoman dan kehidupan masyarakat dan
daerah, khususnya Kabupaten Lombok Utara. Terkait dengan hal tersebut, paper ini
menunjukkan bahwa tanaman-tanaman baru yang diintroduksi ke wilayah
pengembangan agrowisata di lokasi tersebut menguntungkan bagi banyak pihak,
terutama petani pelaku.
Kata Kunci: Agrowisata, Introduksi tanaman, Keuntungan usahatani, Lahan kering,
Pengembangan ekonomi.
ABSTRACT
Agrotourism in the village of Gumantar was initiated. The agritourism was designed to
seek the beauty that attracts visitors by combining plants into the condition of the area.
Plants introduced into the agrotourism region needs to be attractive and also be
profitable. These activities are designed to achieve the objectives of tourism and
agriculture in an integrated manner, such that increases the economy and the lives of
communities and regions, especially North Lombok. In relation to the above, this paper
shows that the new crops introduced into the area of agrotourism development in this
location are profitabel for many stakeholders, especially farmer producers.
Keywords: Agro tourism, Crop introduction, Dryland, Economic development, Farm
Profit.
LATAR BELAKANG
Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan daerah pertanian, dan juga
merupakan daerah pengembangan wisata, karena mempunyai sumberdaya yang
mendukung untuk pengembangan kedua sektor itu. KLU memiliki sekitar 83 % lahan
kering, dan hanya 17 % lahan basah dari total 49.198 ha lahan pertanian (BPS KLU,
2014). Sejak dikembangkannya teknologi sumur bor dan teknologi budidaya lahan
kering, maka area lahan kering tersebut telah dapat diproduktifkan dan menjadi sumber
pendapatan bagi masyarakat Lombok Utara. Terdapat beragam komoditas pertanian
dalam arti luas telah dikembangkan oleh masyarakat, termasuk tanaman perkebunan,
tanaman pangan serta tanaman hortikultura. Juga ada pengembangan dan introduksi
tanaman-tanaman baru yang dinilai sesuai dengan kondisi alam dan ekonomi untuk
daerah tersebut. Dengan semakin berkembangnya teknologi pertanian tersebut maka
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sektor pertanian mempunyai peluang untuk dikembangkan untuk mendukung pariwisata
di daerah dalam bentuk agrowisata dalam rangka lebih lanjut mengembangkan ekonomi
masyarakat Lombok Utara.
Pertanian dapat diintegrasikan dan dimodifikasi untuk pengembangan
pariwisata, atau dikenal dengan agrowisata. Sebagai bagian dari komponen dalam
program agrowisata selain aspek budidaya, teknologi penanganan pasca panen serta
pengembangan produk olahan dari komoditas yang ada di kawasan menjadi aspek yang
penting untuk dikembangkan. Pengetahuan dan keterampilan terkait dengan hal-hal
tersebut bisa menjadi paket wisata pendidikan agro yang penting terutama bagi anak
sekolah dan kawasan agorisata ini juga bisa menjadi “Centre of Learning” untuk
perbaikan gizi masyarakat melalui paket pendidikan pola konsumsi pangan bagi anak
usia dini. Selain itu, produk olahan yang dikembangkan bisa menjadi oleh-oleh bagi
wisatawan. Tersedianya produk olahan yang bermutu dan aman akan dapat merangsang
wisatawan untuk berkunjung dan membeli makanan yang tersedia. Peningkatan
kunjungan wisata ini selanjutnya akan dapat membantu berkembangnya perekonomian
masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di pulau Lombok khususnya dan daerah NTB pada umumnya.
Dari sisi agribisnis maka tanaman-tanaman yang diusahakan di lahan
pengembangan tersebut seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
masyarakat pelakunya, yaitu petani. Salah satu cara untuk memperoleh manfaat
maksimum ini adalah dengan mengusahakan tanaman-tanaman yang memberikan hasil
tinggi. Secara khusus pada tahun pertama kegiatan pengembangan agorwisata di Desa
Gumantar ini, diintroduksi tanaman tomat dan melon. Tulisan ini menunjukkan bahwa
bertujuan untuk menganalisis keuntungan kedua tanaman yang baru diintroduksi
tersebut beserta beberapa hal lainnya terkait dengan introduksi tanaman tersebut.
BAHAN DAN METODA
Penelitian ini dirancang untuk mengembangkan agrowisata di Desa Gumantar,
Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Oleh karena dirancang untuk
pariwisata maka rancangan itu ditujukan untuk menghasilkan keindahan yang dapat
merangsang orang untuk mengunjung lokasi tersebut atau obyek wisata. Dalam
pengembangan agrowisata ini tanaman yang dinilai memenuhi keindahan adalah
tanaman tomat dan melon. Kedua tanaman ini juga dinilai potensial memberikan
keuntungan bagi petani. Selain penanaman, maka untuk memperoleh keindahan juga
dilakukan penataan lokasi, termasuk pengaturan posisi penanaman tanaman, dan
semacamnya.
Langkah selanjutnya adalah melakukan penamaman kedua tanaman tersebut.
Lokasi pengembangan wisata ditetapkan melalui diskusi antar tim peneliti. Kesimpulan
diskusi tentang lokasi pengembangan agrowisata ini kemudian dikomunikasikan dengan
petani yang lahannya terpilih untuk pngembangan tersebut. Petani yang telah
menyetujui lahannya untuk digunakan kemudian diminta untuk melakukan penanaman
kedua tanaman tersebut. Kepadanya diberikan petunjuk-petunjuk teknis tentang
pelaksanaan budidaya tanaman tersebut, dengan semua kebutuhan sarana produksi dan
peralatan disediakan (diadakan ke lokasi) oleh tim peneliti. Tim peneliti mencatat
proses dan kebutuhan produksi, hasil produksi, dan nilainya. Masalah-masalah yang
muncul selama proses produksi tersebut diselesaikan oleh tim peneliti. Secara khusus,
tim peneliti meminta petani yang bersangkutan untuk mencatat tanggal-tanggal kegiatan
proses produksi dan biaya serta penerimaan yang timbul dari kegiatan yang dilakukan.
Tim peneliti kemudian menyalin catatan petani tersebut untuk digunakan sebagai data
penelitian. Dalam pencatatan data dari petani, tim peneliti meminta penjelasan-
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penjelasan kepada petani terhadap data yang belum sepenuhnya difahami. Data
lapangan yang diperoleh didukung dengan data/informasi dari sumber-sumber sekunder
yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder (Sjah, 2011).
Data dianalisis dengan fokus analisis pada keuntungan dari tanaman-tanaman
yang diusahakan. Rumus keuntungan usahatani adalah sebagai berikut:
II = TR – TC
Keterangan:
II = keuntungan
TR = Total revenue (Penerimaan Total) = Jumlah produksi x harga produksi
TC = Total cost (Biaya Total) = Biaya Variabel + Biaya Tetap
Untuk mengetahui tingkat pengembalian modal maka digunakan rumus R/C
rasio yaitu membandingkan penerimaan terhadap biaya yang dikeluarkan. Hasil-hasil
analisis ini disajikan pada bagian berikut ini.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanaman yang diusahakan di lahan agrowisata Gumantar
Tanaman-tanaman yang diusahakan di lahan agrowisata Desa Gumantar,
Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara disesuaikan dengan kondisi lahan dan
iklim, serta pertimbangan keindahan. Pada lahan tersebut telah ada tanaman-tanaman
lama dan sudah berumur seperti tanaman tahunan seperti kelapa dan tanaman buahbuahan. Tanaman-tanaman besar ini menempati posisi di batas-batas lahan sawah atau
di pinggir jalan. Ruang yang lebih luas sebelumnya diusahakan dengan tanaman
tradisional seperti jagung atau kacang-kacangan.
Dalam kegiatan pengembangan lokasi ini menjadi lokasi agrowisata maka
diintroduksi beberapa tanaman baru (bagi lokasi tersebut) yang dinilai memiliki unsur
keindahan atau daya tarik estetika. Unsur bisnis atau keuntungan juga dipertimbangkan.
Pada tahap awal ini diperkenalkan beberapa tanaman termasuk tomat dan melon.
Introduksi tanaman akan dilanjutkan di masa datang dengan untuk menambah
keindahan sekaligus menambah pendapatan masyarakat setempat (seperti petani dan
pekerja setempat) atau masyarakat luar daerah (seperti pedagang dan tenaga kerja luar).
Keuntungan ekonomi dari usahatani yng sudah diintroduksi ke lokasi tersebut
disampaikan pada bagian berikut ini.
Keuntungan usahatani tomat
Usahatani tomat diusahakan pada lahan petani seluas 6 are. Lahan ini disewa
kepada petani untuk kebutuhan penanaman ini. Selanjutnya sarana produksi disediakan
untuk melancarkan proses produksi. Dengan sarana produksi yang disediakan petani
diminta untuk melaksanakan proses produksi tomat sesuai dengan rekomendasi tim
peneliti. Rekomendasi ini sebagian besar tercermin dari macam dan jumlah sarana
produksi yang digunakan seperti pada Tabel 1. Pada prinsipnya, prouksi yang
dilakukan merupakan produksi pertanian secara organik, diindikasikan oleh penggunaan
bahan-bahan organik seperti pupuk dan obat-obatan organik. Dilihat dari jumlah atau
dosis yang digunakan maka produksi ini dapat dikatakan sebagai produksi pertanian
yang intensif. Total biaya produksi yang dikeluarkan adalah Rp 6.725.000 per luas
garapan (6 are) atau Rp 112.083.333, suatu jumlah yang besar dan sangat intensif untuk
usahatani di Indonesia.
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Tabel 1. Analisis usahatani tomat di areal agrowisata Gumantar, Kabupaten Lombok
Utara, 2016
Komponen

Jumlah

Unit

Biaya
Sewa lahan
6
Are
Bibit
2
Bungkus
Lanjaran /ajir bamboo
1.500
Batang
Bambu
10
Batang
Seleran /tali plastic
1
Gulung
Tali bamboo
Mulsa plastic
20
Kg
Pupuk kandang
25
Karung
Pupuk organik (bioextrim granul)
1
Sak
Pupuk organik cair (bomax, bioextrim
cair, hormax, bioplant omega, hantu,
super biota plus)
5
Liter
Pertisida hayati cair (biopestisda
omega, bormax)
6
Liter
Tenaga kerja
2
Kali
 Pembajakan lahan
 Pembuatan bedengan,
pemasangan mulsa plastik dan
pemasangan ajir
1
Paket
 Okeran dan pengokeran
benih/bibit
 Penanaman
2x10x1/2 Orangxhari
 Pemangkasan
10
Kali
 Penyemprotan biopestisida
1
Paket
 Penyiangan dan pengikatan
10
Kali
 Pemupukan
5
Kali
 Pengairan(dengan pompa air)
Biaya tidak terduga
Total biaya
Produksi
3.100
Kg
Keuntungan (untuk 6 are)
Keuntungan (per hektar)
R/C rasio

Harga/Unit
(Rp)

Nilai (Rp)

5.000
350.000

400.000
350.000
900.000
80.000
35.000
15.000
575.000
125.000
350.000

122.000

610.000

175.000
600
8.000
35.000

560.000
100.000

200.000

350.000

350.000

25.000
25.000
200.000
25.000
50.000

6.694

125.000
100.000
500.000
250.000
200.000
250.000
250.000
500.000
6.725.000
20.750.000
14.025.000
233.750.000
3,09

Dari biaya produksi yang telah dikeluarkan diperoleh produksi sebanyak 3.100
kg per luas garapan (6 are) atau hampir 52 ton per ha. Sebagai perbandingan,
Kabupaten Lombok Utara memberikan produktivitas tomat sebesar 9 ton per ha pada
tahun 2014 (BPS KLU, 2014). Ini berarti bahwa produktivitas usahatani tomat yang
diusahakan di lahan agrowisata dengan rekomendasi tim peneliti menghasilkan produksi
hampir 6 kali lebih banyak dari produktivitas rata-rata KLU.
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Dengan harga tomat rata-rata sebesar Rp 6.694/kg maka diperoleh produksi
yang bernilai sebesar Rp 20.750.000 per 6 are (Rp 345.833.333 per ha). Akhirnya,
diperoleh keuntungan sebesar Rp 14.025.000 per 6 are atau Rp 233.750.000 per ha.
Jumlah keuntungan ini merupakan jumlah keuntungan yang besar. Sangat jarang
usahatani di Indonesia menghasilkan keuntungan atau pendapatan sebesar itu.
Misalnya, keuntungan per ha untuk usahatani hasil hutan bukan kayu di Lombok
memberikan keuntungan sebesar Rp 14.375.671 (Safii, 2015); usahatani padi
Kabupaten Sumbawa Barat memberikan keuntungan sebesar Rp 13.179.046
(Ardiansyah, 2015); usahatani Godorancah di Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp
24.843.954 (Wijaya, 2016); usahatani jagung di Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp
19.752.626 (Laksmi, 2016). Keuntungan yang besar dari tomat ini hanya hampir dapat
didekati oleh keuntungan dari usahatani cabe di Kota Mataram yang mencapai sekitar
Rp 93 juta (Alis, 2016), keuntungan usahatani melon di Kabupaten Lombok Tengah
dengan keuntungan sebesar Rp 109 juta (Mujianingsih (2016), dan usahatani semangka
di Kabupaten Lombok Tengah dengan keuntungan sebesar Rp 105 juta (Mujianingsih,
2016).
Tingkat pengembalian modal yang dinilai dengan R/C rasio menunjukkan
bahwa usahatani tomat ini mempunyai R/C rasio sebesar 3,09. Ini berarti bahwa setiap
Rp 1 yang diinvestasikan pada usahatani memberikan pengembalian sebesar Rp 3, atau
memberikan pengembalian sebesar tiga kali lipat (300 %). Usaha ini sangat jelas layak
diusahakan, termasuk dengan modal pinjaman karena biaya modal yang biasanya
berkisar 20 % akan dengan mudah dapat dikembalikan.
Pertanyaannya, mengapa usahatani ini sangat menguntungkan? Sebagian
jawaban telah diberikan sebelumnya yaitu karena usahatani ini dijalankan secara sangat
intensif, walaupun tetap memperhatikan prinsip pertanian organik yang sehat. Sisa
jawaban terletak pada waktu produksi yang tepat, yaitu saat produsen lain tidak banyak
melakukan produksi yang berdampak pada rendahnya penawaran poduk di pasar.
Seacara teoritis, pada keadaan permintaan tetap dan penawaran yang rendah maka harga
akan meningkat (lihat misalnya, Cramer et al., 1997; Mubyarto, 1995; Penson et al.,
2002; Seitz et al., 2002; Sjah, 2010). Harga tomat secara rata-rata adalah Rp 6.694 per
kg, dengan kisaran harga Rp 2.500 per kg (di akhir produksi) dan Rp 8.000 per kg (di
awal produksi).

Keuntungan usahatani melon
Usahatani kedua yang diperkenalkan (diintroduksi) ke lokasi agrowisata
Gumantar adalah melon. Dibandingkan dengan tomat, budidaya melon merupakan hal
yang lebih baru bagi masyarakat tani, dibandingkan dengan tomat. Oleh karena itu,
budidaya tanaman ini dilakukan dibawah pembimbingan dan pengawasan yang lebih
intensif. Pemantauan kondisi tanaman dilakukan lebih sering, dengan meminta petani
untuk mengawasi hampir tiap hari.
Proses produksi melon pada prinsipnya sama saja dengan proses produksi tomat
atau tanaman lain; penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen.
Penyiapan lahan dilakukan dengan membersihkan dan mengolah atau membajak lahan
serta membentuk lahan sesuai dengan keinginan untuk memproduksi tanaman. Lahan
untuk usahatani melon ini disewa dari petani seluas 7 are.
Sarana produksi yang digunakan untuk usahatani melon ini hampir sama
macam dan jumlahnya dengan sarana produksi usahatani tomat. Luas lahan juga
hampir sama yaitu 7 are untuk melon dan 6 are untuk tomat. Dengan demikian, tingkat
intensifikasi untuk kedua tanaman ini hampir sama pula. Total biaya yang dikeluarkan
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untuk usahatani adalah Rp 6.475.000 per 7 are atau Rp 92.500.000, suatu jumlah yang
cukup berat untuk dikeluarkan oleh patani Indonesia yang umumnya menghadapi
masalah kekurangan modal.
Dari penggunaan input usahatani melon tersebut diperoleh produksi sebesar
4.570 kg per 7 are atau 65.300 kg per ha. Dengan harga rata-rata sebesar Rp 3.523 per
kg maka nilai produksi mencapai Rp 16.100.000 per 7 are atau Rp 230.000.000 per ha,
sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp 9.625.000 per 7 are atau Rp 137.500.000 per
ha. Tingkat pengembalian modal untuk usahatani ini mencapai 2,49, yang berarti modal
Rp 1 memberikan pengembalian sebesar Rp 2,49 atau hampir 2,5 kali lipat.
Tabel 2. Analisis usahatani melon di areal agrowisata Gumantar, Kabupaten Lombok
Utara, 2016
Harga/Unit
Komponen
Jumlah
Unit
Nilai (Rp)
(Rp)

Biaya
Sewa lahan
7
Are
Bibit
2
Bungkus
Lanjaran /ajir bamboo
1.500
Batang
Bambu
10
Batang
Seleran /tali plastic
1
Gulung
Tali bamboo
Mulsa plastic
20
Kg
Pupuk kandang
25
Karung
Pupuk organik (bioextrim granul)
1
Sak
Pupuk organik cair (bomax, bioextrim
cair, hormax, bioplant omega, hantu,
super biota plus)
5
Liter
Pertisida hayati cair (biopestisda
omega, bormax)
4
Liter
Tenaga kerja
2
Kali
 Pembajakan lahan
 Pembuatan bedengan,
pemasangan mulsa plastik dan
pemasangan ajir
1
Paket
 Okeran dan pengokeran
benih/bibit
 Penanaman
2x10x1/2 Orangxhari
 Pemangkasan
10
Kali
 Penyemprotan biopestisida
1
Paket
 Penyiangan dan pengikatan
10
Kali
 Pemupukan
4
Kali
 Pengairan(dengan pompa air)
Biaya tidak terduga
Total biaya
Produksi
4.570
Kg
Keuntungan (untuk 7 are)
Keuntungan (per hektar)
R/C rasio
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5.000
350.000

400.000
350.000
900.000
80.000
35.000
15.000
575.000
125.000
350.000

122.000

610.000

175.000
600
8.000
35.000

360.000
100.000

200.000

350.000

350.000

25.000
25.000
200.000
25.000
50.000

3.523

125.000
100.000
500.000
250.000
200.000
250.000
200.000
500.000
6.475.000
16.100.000
9.625.000
137.500.000
2,49
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Tingkat keuntungan usahatani ini termasuk tinggi dan sangat layak pula untuk
dijalankan karena mampu memberikan keuntungan yang besar walaupun dengan
menggunakan modal pinjaman. Keuntungan usahatani melon ini lebih tinggi dari
keuntungan kebanyakan usahatani lainnya seperti usahatani padi di Kabupaten
Sumbawa Barat yang memberikan keuntungan sebesar Rp 13.179.046 (Ardiansyah,
2015); usahatani Padi Godorancah di Kabupaten Lombok Tengah dengan keuntungan
sebesar Rp 24.843.954 (Wijaya, 2016); usahatani jagung di Kabupaten Lombok Barat
dengan keuntungan sebesar Rp 19.752.626 (Laksmi, 2016), usahatani cabe di Kota
mataram dengan keuntungan sebesar Rp 93 juta (Alis, 2016), keuntungan usahatani
melon di Kabupaten Lombok Tengah dengan keuntungan sebesar Rp 109 juta
(Mujianingsih (2016), dan usahatani semangka di Kabupaten Lombok Tengah dengan
keuntungan sebesar Rp 105 juta (Mujianingsih, 2016). Tetapi keuntungan usahatani
melon ini masih kalah dengan keuntungan usahatani tomat di lokasi agrowisata
Gumantar. Walaupun keuntungan usahatani melon dibandingkan dengan usahatani
tomat, tetapi usahatani melon memberikan nilai keindahan yang lebih tinggi dari pada
usahatani lainnya.
Harga melon yang dilaporkan dalam paper ini adalah Rp 3.523 per kg, yang
berkisar antara Rp 1.500 – Rp 5.500. Namun demikian, rentang harga ini terjadi
berbeda dengan rentang harga tomat yang sesuai dengan perjalanan waktu. Rentang
harga melon terjadi karena kualitas produk yang berbeda, yaitu kualitas atau grade 1
hingga 3. Grade 2 berharga Rp 3.000 per kg. Perlu disampaikan bahwa harga-harga ini
(termasuk harga tomat juga) adalah harga di tingkat usahatani. Artinya, petani menjual
produknya di lahan usahatani dan pedagang mengangkut sendiri produk dari lokasi
usahatani ke tempat penyimpanan atau penjualan produk. Mungkin terjadi bahwa harga
produk dapat lebih murah bila produsen lebih mendekatkan lagi produknya ke
konsumen akhir, sehingga ada kemungkinan pendapatan seperti sudah dilaporkan di
atas menjaddi lebih tinggi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah tanaman-tanaman yang
diintroduksi di lahan agrowisata Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan Kabupaten
Lombok Utara memberikan keuntungan. Keuntungan dari usahatani tomat adalah
sebesar Rp 14.025.000 per 6 are atau Rp 233.750.000 per ha, dan dari usahatani melon
sebesar Rp Rp 9.625.000 per 7 are atau Rp 137.500.000 per ha. Tingkat keuntungan ini
tinggi dan karenanya layak untuk diusahakan. Keuntungan dari usahatani ini tidak
hanya diperoleh petani pelaku di lokasi setempat, tetapi juga bermanfaat dalam
penyerapan tenaga kerja dan menciptakan kegiatan perdagangan produk, yang secara
keseluruhan berdampak positif bagi daerah. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan
agorwisata semacam ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan. Petani pelaku perlu
didampingi dengan teknologi produksi dan juga aspek sosial ekonomi dari usahatani
yang dilaksanakan.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang telah membiayai kegiatan penelitian ini, dan
pihak-pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu kegiatan
penelitian ini.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

1015

DAFTAR PUSTAKA
Alis, WM. 2016. Analisis biaya dan usahatani cabai di Kota Mataram. Mataram:
Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
Ardiyansyah. 2015. Analisis komparasi produksi dan pendapatan usahatani padi
sebelum dan sesudah adanya Program UPSUS PAJALE di Kecamatan Brang
Ene, Kabupaten Sumbawa Barat. Mataram: Fakultas Pertanian Universitas
Mataram.
BPS KLU. 2014. Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka 2014. Tanjung: Badan Pusat
Statistik Kabupaten Lombok Utara.
Cramer, GL., Jensen, CW. dan Southgate, DDJ. 1997, Agricultural economics and
agribusiness. Edisi 7. New York: John Wiley & Sons.
Laksmi, NM. 2015.
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan
pendapatan usahatani jagung hibrida di Kecamatan Gerung, Kabupaten
Lombok Barat. Mataram: Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Mataram.
Mubyarto. 1995. Pengantar ekonomi pertanian (Introduction to agricultural
economics). Jakarta: LP3ES.
Mujianingsih, A. 2016. Analisis pendapatan dan penyerapan tenaga kerja pada
usahtani melon dan semangka di Kabupaten Lombok Tengah. Mataram: akultas
Pertanian Universitas Mataram.
Penson, JBJ, Capps, OJ dan Rosson, CPI. 2002, Introduction to agricultural economics.
Edisi 3. New Jersey: Prentice Hall.
Seitz, WD, Nelson, GC dand Halcrow, HG. 2002. Economics of resources, agriculture,
and food. Edisi 2. New York: McGraw-Hill.
Sjah, T. 2010. Ekonomi Pertanian (Agricultural Economics). Mataram: Mataram
University Press.
Wijaya, AS. 2016. Analisis keuntungan dan penyerapan tenaga kerja pada usahtani
padi gogo rancah di Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.
Mataram: Fakultas Pertanian Universitas Mataram.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

1016

KARAKTERISTIK KUE ABUK BERBAHAN MOCAF SELAMA
PENYIMPANAN PADA SUHU KAMAR
(THE CHARACTERISTICS OF ABUK CAKE MADE FROM CASSAVA FLOUR
DURING STORAGE IN AMBIENT TEMPRATURE)
I Wayan Sweca Yasa1) Eko Basuki1), Baiq Mustika Sari2),
1)
Staf Pengajar Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram
2)
Mahasiswa Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram,
Kontak : 081802525180/e-mail:swecayasa@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substistusi tepung ketan dengan
tepung mocaf dan lama pengukusan terhadap karakteristik kue Abuk selama
penyimpanan 3 hari pada suhu kamar. Penelitian ini menggunakan rancangan acak
kelompok (RAK) dengan faktor tunggal. Perlakuan terdiri atas perlakuan substitusi
tepung ketan dengan 10% mocaf dan lama pengukusan 20 menit (P1); substitusi tepung
ketan dengan 10% mocaf dan lama pengukusan 25 menit (P2); substitusi tepung ketan
dengan 20% mocaf dan lama pengukusan 20 menit (P3); substitusi tepung ketan
dengan 20% mocaf dan lama pengukusan 25 menit (P4); substitusi tepung ketan
dengan 30% mocaf dan lama pengukusan 20 menit (P5); substitusi tepung ketan
dengan 30% mocaf dan lama pengukusan 25 menit (P6). Parameter yang diamati
meliputi karakteristik kimia seperti kadar air, kadar asam lemak bebas (FFA), dan
kadar gula reduksi; karakteristik organoleptik rasa dan tekstur; serta karakteristik
mikrobiologis, yaitu total kapang. Data dianalisis menggunakan analisis keragaman dan
uji lanjut menggunakan uji BNJ pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa substitusi tepung ketan dengan tepung mocaf 30% dan pengukusan selama 20
menit menghasilkan kue Abuk dengan kadar air dan kadar asam lemak bebas yang lebih
rendah serta kadar gula reduksi lebih tinggi, baik pada hari ke-0 maupun hari ke-3,
daripada perlakuan lainnya. Namun demikian, kue Abuk dari perlakuan ini rasanya
kurang manis dan teksturnya lunak pada hari ke-0 dan keras pada hari ke-3 Total
kapang pada hari ke-0 rata-rata semua perlakuan substitusi tepung ketan adalah kurang
dari 1 x 103 CFU/g. Namun demikian terjadi peningkatan total kapang setiap perlakuan
selama penyimpanan 3 hari pada suhu kamar menjadi lebih dari 1×103 CFU/g.
Kata kunci : kue Abuk, lama penyimpanan, pengukusan, tepung ketan, tepung mocaf.
ABSTRACT
The research aim was to investigate the effect of the substitution of glutionous rice flour
with modified cassava flour (mocaf) and heating time on the characteristic of “Abuk”
cake stored in ambient temprature. The experiments were arranged with randomized
completely block design of single factor with three replications. The treatments were
the substitution of glutinous rice flour with mocaf and heating time: 10% mocaf and 20
minutes (P1); 10% mocaf and 25 minutes (P2); 20% mocaf and 20 minutes (P3); 20%
mocaf and 25 minutes (P4); 30% mocaf and 20 minutes (P5); and 30% mocaf and 25
minutes (P6). The Abuk cake characteristics observed for the day of producing and the
third day of storage in ambient temprature. The characteristics included the moisture,
free fatty acid and sugar content; taste and texture, and total number of fungi. Data
were analyzed with analysis of variance and post hoc test with honestely significant
difference at 5 percent level of significancy. The result showed that the substitution of
glutionous rice flour with 30% mocaf and heating time for 20 minutes produced Abuk
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cake with higher in sugar content, but lower in moisture and free fatty acid content than
other treatments. The result at day of producing was the same as at the third day of
storage, but the taste of this product was not sweet enough. In contrast to the texture
and total numbers of fungi, all treatments had harder texture and higher numbers of
fungi at the third day of storage than at the day of production (the day-0). The number
of fungi at the day-0 was lower than 1 x 103 CFU/g , but increased to more than 1×103
CFU/g at the day-3.
Keywords : Abuk cake, days of storage, gloutinous rice flour, heating time, mocaf.
LATAR BELAKANG
Kue Abuk merupakan salah satu jenis kue tradisional khas nusantara. Kue ini
termasuk kue tradisional suku Sunda, Betawi, Bali dan Sasak Lombok. Kue Abuk
tradisional berbahan dasar tepung ketan, kelapa parut dan gula merah. Ketiga bahan ini
dicampur dan dicetak membentuk prisma dengan kemasan daun pisang dan dikukus.
Kue Abuk bertekstur kenyal, berasa manis dan gurih. Namun demikian, dengan
semakin lamanya waktu simpan, tekstur kue makin keras dan berbau tengik. Tepung
ketan, menurut Winarno (2004) mengandung komponen amilosa yang rendah (1-2%)
dan amilopektin yang tinggi (98-99%). Rendahnya kandungan amilosa tepung ketan
membuat kue Abuk menjadi kenyal saat panas dan mengeras setelah dingin dan jika
disimpan cukup lama. Substitusi tepung ketan dengan tepung ubi kayu modifikasi
(mocaf) diharapkan selain dapat mempertahankan tekstur kue Abuk tetap kenyal selama
penyimpanan, juga dapat mengurangi ketergantungan bahan pangan berbasis padipadian dan meningkatkan diversifikasi olahan tepung mocaf. Namun demikian tepung
mocaf memiliki kandungan amilosa yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 17,39% , suhu
gelatinisasi pati lebih rendah dan waktu gelatinisasi lebih lama dibandingkan dengan
tepung ketan (Rahman, 2007). Sampai saat ini belum ada penelitian tentang
pemanfaatan tepung mocaf untuk pensubstitusi tepung ketan dalam pembuatan kue
Abuk.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substistusi tepung ketan dengan
tepung mocaf dan lama pengukusan terhadap karakteristik kue Abuk selama
penyimpanan 3 hari pada suhu kamar.
BAHAN DAN METODA
Bahan Penelitian
Beras ketan putih, tepung mocaf merk Pusaka, kelapa, gula aren (Palm Sugar)
merk Haan, garam, dan bahan kimia pro analisis seperti alkohol netral 95 , aquades,
larutan H2SO4 pekat, larutan Luff-Schoorl, pasir murni bebas lemak, kapas bebas lemak,
phenolphthalein (PP), batu didih, KI 20%, NaOH 0,1 N, H2SO4 26,5%, Na-thiosulfat
0,1N, Al(OH)3 atau larutan Pb-asetat, Na2CO3 anhidrat, media Potato Dextrose Agar
(PDA), dan larutan buffer fosfat.
Metode Penelitian
Percobaan dilakukan di laboratorium yang ditata dengan rancangan acak
kelompok. Setiap perlakuan dibuat 3 ulangan. Perlakuan terdiri atas kombinasi
substitusi tepung ketan dengan mocaf dan lama pengukusan sebagai berikut : P1=
substitusi tepung ketan dengan 10% mocaf dan lama pengukusan 20 menit , P2 =
substitusi tepung ketan dengan 10% mocaf dan lama pengukusan 25 menit, P3 =
substitusi tepung ketan dengan 20% mocaf dan lama pengukusan 20 menit, P4 =
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substitusi tepung ketan dengan 20% mocaf dan lama pengukusan 25 menit, P5 =
substitusi tepung ketan dengan 30% mocaf dan lama pengukusan 20 menit dan P6 =
substitusi tepung ketan dengan 30% mocaf dan lama pengukusan 25 menit. Parameter
yang diamati meliputi karakteristik kimia seperti kadar air , kadar asam lemak bebas
(FFA), dan kadar gula reduksi dengan prosedur Sudarmadji et al, (1997); karakteristik
organoleptik rasa dan tekstur dengan metode uji kesukaan dan pemberian skor (Kemp,
et al., 2010)); serta karakteristik mikrobiologis, yaitu total kapang dengan metode sebar
(Fardiaz, 1992). Data dianalisis menggunakan analisis keragaman dan uji lanjut
menggunakan uji BNJ pada taraf nyata 5%. Formulasi bahan pembuatan kue Abuk
ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Formulasi Bahan dan Suhu Pengukusan Pada Pembuatan Kue Abuk
Perlakuan
Bahan (gram)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Lama Pengukusan (menit)
20
25
20
25
20
25
Tepung ketan
45
45
40
40
35
35
Mocaf
5
5
10
10
15
15
Gula merah
14
14
14
14
14
14
Kelapa parut
35
35
35
35
35
35
Garam
1
1
1
1
1
1
Air
10
10
10
10
10
10
TOTAL
110
110
110
110
110
110

Cara Pembuatan dan Pengamatan Kue Abuk
Semua bahan kecuali gula merah sesuai dengan komposisi seperti pada Tabel 1.
dicampur menggunakan mixer (Oxone-855), selama 3 menit. Adonan kemudian dicetak
menggunakan cetakan berbentuk bulat dengan ukuran diameter 6,5 cm dan tinggi 3,5
cm. Pada bagian tengah adonan dibubuhi gula merah sesuai dengan formulasi. Setelah
itu dikukus menggunakan dandang berbahan alumunium (Saiko 555). Setelah itu
didinginkan sampai mencapai suhu ruang (300C) dan dikemas dengan kemasan plastik
OPP untuk siap diamati pada hari ke-0 dan disimpan selama 3 hari pada suhu kamar
untuk pengamatan hari ke-3. Semua karakter kimia dan mikrobiologis diamati pada hari
ke-0 dan ke-3. Karakter organoleptik rasa dan tekstur diamati pada hari ke-0, namun
atribut rasa tidak diamati pada hari ke-3.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Kimia Kue Abuk
Hasil penelitian menunjukkan bahwa substitusi tepung ketan dengan mocaf dan
lama pengukusan mempengaruhi karakteristik kimia Abuk seperti ditunjukkan pada
Gambar 1.
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Gambar 1a. Kadar Air Kue Abuk

Gambar 1b. Kadar Asam Lemak Bebas
Kue Abuk

Gambar 1c. Kadar Gula Reduksi Kue Abuk
Kadar air kue Abuk terendah diperoleh dari substitusi tepung ketan dengan
mocaf 30% dan lama pengukusan 20 menit (P5). Kadar air kue Abuk ini makin
berkurang dengan makin lama disimpan. Kadar air kue Abuk yang semula 32,33% pada
hari ke-0, berubah menjadi lebih rendah (26%) pada hari ke-3 (Gambar 1a). Ada
kecenderungan penurunan kadar air dengan makin banyaknya mocaf sebagai
pensubstitusi tepung ketan dalam formulasi bahan baku kue Abuk. Sebaliknya terjadi
pada lama pengukusan, kadar air kue Abuk cenderung meningkat dengan makin
lamanya pengukusan. Kadar air kue Abuk yang dikukus 25 menit lebih tinggi daripada
kadar air kue Abuk dengan pengukusan selama 20 menit (Gambar 1a) . Kue abuk
dengan substitusi tepung ketan dengan mocaf 10% menunjukkan kadar air tertinggi baik
pada hari ke-0 maupun ke-3.
Kue Abuk yang dibuat dari substitusi tepung ketan dengan mocaf 30% dan lama
pengukusan 20 menit (P5) menunjukkan kadar asam lemak bebas yang terendah dan
tertinggi pada substitusi tepung ketan dengan mocaf 10% dan lama pengukusan 25
menit (P2). Namun demikian, terjadi peningkatan kadar asam lemak bebas kue Abuk
tersebut selama penyimpanan 3 hari dari 0,21% menjadi 0,52% (Gambar 1b). Pada
gambar tersebut tampak bahwa kadar asam lemak bebas kue Abuk cenderung menurun
dengan makin bertambahnya komponen mocaf dalam formulasi pada lama pengukusan
yang sama. Kadar asam lemak bebas kue Abuk yang dibuat dengan pengukusan selama
25 menit cenderung lebih tinggi dibandingkan jika dikukus selama 20 menit. Hal yang
sama ditunjukkan pada kadar asam lemak bebas kue Abuk pada hari ke-0 maupun hari
ke-3.
Kadar gula reduksi kue Abuk tertinggi diperoleh dari substitusi tepung ketan
dengan mocaf 30% dan lama pengukusan 25 menit (P6) dan terendah dengan mocaf
10% dan lama pengukusan 20 menit (P1). Ada kecenderungan peningkatan kadar gula
reduksi kue Abuk bila bahan baku tepung ketan disubstitusi mocaf makin banyak dan
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lama pengukusan makin lama (Gambar 1c). Kadar gula reduksi kue Abuk pada hari ke0 dan ke-3 juga menunjukkan kecenderungan yang sama.
Kadar air kue Abuk makin tinggi dengan makin banyaknya komponen mocaf
dalam formulasi. Hal yang sama dengan kadar gula reduksi kue Abuk, namun
sebaliknya terjadi pada kandungan asam lemak bebas kue Abuk. Hal ini diduga
disebabkan terutama oleh ukuran granula dan perbandingan antara amilosa dan
amilopektin pada pati mocaf. Ukuran granula pati mocaf jauh lebih besar daripada
ukuran granula pati tepung ketan sehingga butuh waktu lebih lama untuk menyerap air
dalam jumlah yang sama dibandingkan dengan tepung ketan. Menurut Nurulnuni
(2013), menyatakan bahwa granula pati tepung ketan memiliki ukuran yang kecil (3-8
), berbentuk poligonal dan cenderung terjadi agregasi atau bergumpal-gumpal
membentuk kelompok-kelompok. Ukuran granula beras ketan lebih kecil dibandingkan
dengan ukuran granula pati lainnya. Ukuran granula yang paling besar memiliki suhu
awal gelatinisasi yang relatif rendah dan viskositas maksimum yang paling tinggi
(Kusnandar, 2010). Selain itu, kandungan amilosa mocaf lebih tinggi daripada ketan,
karena itu pati mocaf akan menyerap air dan mengembang lebih cepat daripada pati
tepung ketan sehingga dengan semakin banyaknya mocaf dalam formulasi bahan baku
kue Abuk, maka semakin tinggi kadar airnya. Selain itu, mocaf dapat mengikat dan
memerangkap molekul lain seperti asam lemak dan monogliserida sehingga kadar asam
lemak bebas pada kue Abuk dengan komponen mocaf yang makin tinggi dalam
formulasi akan menjadi semakin rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Haryadi (2006)
yang menyatakan bahwa
molekul amilosa cenderung membentuk struktur heliks yang dapat memerangkap
molekul lain seperti asam lemak bebas dan monogliserida. Makin tinggi kandungan
amilosa, kemampuan pati untuk menyerap dan mengembang menjadi lebih besar karena
amilosa mempunyai kemampuan membentuk ikatan hidrogen yang lebih besar daripada
amilopektin.
Pembentukan kompleks molekul lain tersebut tersebut dapat mengurangi sifat
kelengketan dan meningkatkan kekerasan (Haryadi, 2006).
Karakteristik Organoleptik Kue Abuk

Gambar 2a. Nilai Kesukaan Tekstur Kue
Abuk

Gambar 2b. Nilai Skor Tekstur Kue Abuk
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Gambar 2c. Nilai Kesukaan Rasa Kue Abuk hari ke-0

Kesukaan akan tekstur kue Abuk yang dibuat dari substitusi mocaf 10, 20 dan
30% pada hari ke-0 berkisar antara 4 – 5, yaitu agak suka, namun kesukaan akan tekstur
kue Abuk makin berkurang pada hari ke-3. Skor kesukaan berkisar antara 2 – 3 yaitu
tidak suka (Gambar 2a). Sementara skor kekerasan tekstur kue Abuk ditunjukkan pada
Gambar 2b. Skor tertinggi ditunjukan oleh kue Abuk yang dibuat dari substitusi tepung
ketan dengan mocaf 20% dan lama pemasakan 25 menit (P4). Makin tinggi skor maka
tekstur kue Abuk makin keras. Tekstur kue Abuk dari substitusi tepung ketan dengan
mocaf 10% dan lama pengukusan 20 menit (P1) lebih rendah daripada tekstur kue
Abuk dengan mocaf 20% dan lama pengukusan 25 menit (P4). Sementara kue Abuk
yang dibuat dari substitusi tepung ketan dengan mocaf 30% dan lama pengkukusan 20
menit (P5) dan 25 menit (P6) menunjukkan skor nilai yang sama dengan P1 atau tingkat
kekerasannya sama pada hari ke-0 (Gambar 2b). Namun demikian, tekstur kue Abuk
makin keras pada hari ke-3 dengan skor kekerasan berkisar antara 6,5 – 7,0. Semakin
tinggi komponen mocaf dalam formulasi dan makin lama pengukusan kue Abuk,
ternyata menghasilkan tekstur yang makin keras pada hari ke-3. Hal ini mungkin
disebabkan oleh ratio antara amilosa dan amilopektin mocaf yang rendah sehingga
berpengaruh terhadap retrogradasi pati. Retrogradasi menyebabkan kehilangan banyak
air sehingga tekstur kue Abuk menjadi keras. Menurut Daniel dan Whistler (1996),
retrogradasi mengacu pada proses yang menyebabkan gel pati menjadi kurang larut
selama pendinginan akibat dari rekristalisasi molekul pati. Tingkat retrogradasi
tergantung dari beberapa variabel yaitu rasio amilosa dan amilopektin Amilopektin
tidak mudah berdifusi dari granula pati ketika dalam bentuk gel maupun bentuk
komplek, namun secara perlahan selama pendinginan memberikan kontribusi untuk
peningkatan ketegaran (Lallemand, 1996).
Kesukaan akan rasa kue Abuk ditunjukan pada Gambar 2c. Uji kesukaan
terhadap rasa kue Abuk dilakukan pada kue Abuk hari ke-0, sedangkan yang hari ke-3
tidak dilakukan karena kue Abuk tersebut telah rusak. Kue Abuk hari ke-0 yang dibuat
dari substitusi mocaf 10% dan lama pengukusan 20 menit (P1) memiliki nilai skor
kesukaan tertinggi. Semakin tinggi komponen mocaf dalam formulasi dan semakin lama
pengukusan skor kesukaan rasa kue Abuk cederung berkurang. Rasa manis dan gurih
kue Abuk diduga merupakan atribut mutu yang disukai panelis. Rasa manis kue Abuk
erat kaitannya kelarutan gula untuk dapat dirasakan oleh ujung pencecap. Kue Abuk
yang dibuat dari substitusi dengan mocaf 10% dan lama pengukusan 20 menit (P1)
paling disukai konsumen, karena P1 meskipun memiliki kadar gula reduksi yang
rendah, namun kadar air cukup tinggi untuk dapat melarutkan gula sehingga
konsentrasinya cukup memadai untuk dapat dirasakan tingkat kemanisan oleh panelis.
Hal ini sesuai dengan pendapat Wagiyono dan Wijandi (2003), yang menyebutkan
bahwa rasa adalah karakteristik dari suatu zat yang disebabkan oleh adanya bagian zat
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yang larut dalam air atau minyak atau lemak dan bersentuhan atau kontak dengan indra
pencicipan (lidah dan rongga mulut), sehingga memberikan kesan tertentu.
Tabel 2. Nilai Rata-rata Total Kapang (CFU/g) Kue Abuk
Selama Penyimpanan pada Suhu Kamar
Total Kapang (CFU/g)
Perlakuan
Hari Ke-0
Hari Ke-3
P1
< 1×102
7,5×104
P2
< 1×102
1,5×106
2
P3
< 1×10
1,2×106
2
P4
< 1×10
9,3×105
P5
< 1×102
4,8×103
2
P6
< 1×10
3,9×103

Karakteristik Mikrobiologi
Pada Tabel 2 tampak bahwa pada hari ke-0, kue Abuk yang dibuat dari
substitusi tepung ketan dengan mocaf 10, 20 dan 30% dan lama pengukusan 20 dan 25
menit tidak menunjukkan perbedaan pertumbuhan total kapang. Rata-rata total kapang
kue Abuk berkisar <1,0×102 CFU/g. Namun pada hari ke-3 terdapat pertumbuhan
kapang melonjak drastis sehingga kue Abuk yang dihasilkan tidak layak untuk
dikonsumsi. Selama penyimpanan kue Abuk menggalami suatu proses retrogradasi.
Retrogradasi merupakan proses terjadinya pemutusan ikatan hidrogen antara amilosa
dengan air setelah keluar dari granula pati dan menyebabkan terbentuk kembali ikatanikatan hidrogen diantara molekul amilosa, sedangkan air akan berdifusi keluar. Adanya
air bebas dan kondisi yang lembab pada kue Abuk merangsang pertumbuhan kapang
sehingga total kapang menjadi meningkat. Kombinasi antara kadar air dan gula reduksi
kue Abuk menjadi faktor penentu jumlah kapang yang tumbuh. Total kapang kue Abuk
pada hari ke-3 menunjukkan >1×103 CFU/g (Tabel 2), padahal menurut standar mutu
makanan semi basah seperti wingko (SNI No 01-4311-1996), julah kapang yang
diijinkan adalah maksimum 1×103 koloni/g. Karena itu, kue Abuk yang disimpan
selama 3 hari pada suhu kamar tidak layak untuk dikonsumsi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Substitusi tepung ketan dengan tepung mocaf 30% dan pengukusan selama 20
menit menghasilkan kue Abuk dengan kadar air dan kadar asam lemak bebas yang lebih
rendah serta kadar gula reduksi lebih tinggi, baik pada hari ke-0 maupun hari ke-3,
daripada perlakuan lainnya. Namun demikian, kue Abuk dari perlakuan ini rasanya
kurang manis dan teksturnya lunak pada hari ke-0 dan keras pada hari ke-3. Total
kapang pada hari ke-0 rata-rata semua perlakuan substitusi tepung ketan adalah kurang
dari 1 x 103 CFU/g. Namun demikian terjadi peningkatan total kapang setiap perlakuan
selama penyimpanan 3 hari pada suhu kamar menjadi lebih dari 1×103 CFU/g. Kue
Abuk yang dibuat dari substitusi tepung ketan dengan mocaf 30% dan lama
pengukusan 20 menit dari segi rasa dan tekstur masih dapat diterima panelis. Namun
demikian, tekstur kue Abuk semakin keras dengan semakin banyaknya proporsi tepung
mocaf dalam formulasi.
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Saran
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai jenis bahan kemasan dan cara
pengemasan kue Abuk sehingga masa simpan dan tampilan produk lebih menarik.
2. Perlu dilakukan penelitian mengenai suhu penyimpanan kue Abuk yang paling sesuai
untuk menghambat pertumbuhan kapang dan mengurangi kehilangan air sehingga
kue Abuk teksturnya tetap kenyal selama penyimpanan.
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PENDUGAAN UMUR SIMPAN KERIPIK SIMULASI SUBSTITUSI
TEPUNG JAGUNG-UBIKAYU
(SHELT LIFE SIMULATION CHIPS SUBSTITUTION CORN MEAL-CASSAVA)
Wayan Trisnawati, Made Sugianyar, Ketut Ari Tantri Yanthi dan Nyoman Sutresna
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jln. By Pass Ngurah Rai Pesanggran Denpasar, Tlp. (0361) 720498
Penulis Korespondensi : HP : 08123815382, Email : wayan_trisna@yahoo.co.id

ABSTRAK
Keripik merupakan salah satu jenis camilan yang sangat disukai masyarakat. Saat ini
jenis keripik yang terdapat dipasaran sangat beragam, diantaranya terdapat keripik
pisang, singkong, kentang dan yang lainnya. Peningkatan nilai gizi keripik dapat
dilakukan dengan mengolah keripik dalam bentuk adonan sehingga bisa ditambahkan
bahan-bahan lain, seperti vitamin, serat pangan, antioksidan dan yang lainnya, keripik
jenis ini sering disebut dengan istilah keripik simulasi. Selama ini pemanfaatan jagung
dan ubikayu lebih banyak dikonsumsi dalam bentuk olahan atau bahan setengah jadi.
Padahal jagung dan ubikayu sebagai salah satu sumber karbohidrat sehingga dapat
diolah menjadi tepung dan selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pengolahan
keripik simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu. Untuk mengetahui masa simpan
produk keripik simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu secara cepat dapat dilakukan
dengan menggunakan metode akselerasi atau ASLT (Accelerated Shelf Life Test).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui umur simpan produk keripik
simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu menggunakan metode ASLT (Accelerated
Shelf Life Testing) dengan pendekatan Arrhenius. Kondisi penyimpanan pada suhu
10oC, 30oC dan suhu 40oC dengan waktu pengamatan hari ke-0, ke-10, ke-20, dan ke30. Hasil perhitungan pendugaan umur simpan menggunakan metode Arrhenius
menunjukkan hasil penyimpanan pada suhu 10oC memberikan umur simpan paling
lama yaitu 2,20 tahun, sedangkan penyimpanan pada suhu 30oC memiliki umur simpan
0,96 tahun dan penyimpanan pada suhu 40oC memiliki umur simpan 0,66 tahun. Hasil
penelitian pendugaan umur simpan terbaik adalah penyimpanan pada suhu 10oC yang
memiliki umur simpan 2,2 tahun.
Kata Kunci : Jagung, keripik simulasi, ubi kayu , umur simpan, dan tepung
ABSTRACT
Chips is one kind of snack that is highly appreciated by the public. When this type of
chips which are very diverse market, of which there are banana chips, cassava, potato
and others. Increased nutritional value chips can be done by treating the chips in the
form of dough so that you can add other ingredients, such as vitamins, dietary fiber,
antioxidants and others, chips of this type are often referred to as chips simulation.
During this time the use of maize and cassava is widely consumed in the form of
processed or semi-finished materials. Whereas maize and cassava as a source of
carbohydrates that can be processed into flour and then used as a raw material
processing chips simulated substitution of corn-cassava flour. To determine the shelf
life of the product chips simulated corn-cassava flour substitution can be done quickly
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using acceleration or ASLT (Accelerated Shelf Life Test). The purpose of this study was
to determine the shelf life of the product chips simulated corn-cassava flour substitution
method ASLT (Accelerated Shelf Life Testing) with Arrhenius approach. Storage
conditions at a temperature of 10oC, 30oC and 40oC with a time of observation days 0,
10, 20, and 30. The results of shelf life prediction calculation using the Arrhenius
method shows the results of storage at 10°C provides the longest shelf life is 2,20 years,
while the storage at 30°C has a shelf life of 0,96 years and storage at 40°C has a shelf
life of 0,66 years. Results of the study's best estimate is the storage shelf life at a
temperature of 10°C which has a shelf life of 2,2 years.
Keywords: Corn, simulated chips, cassava, shelf life, and flour
LATAR BELAKANG
Keripik termasuk jenis makanan ringan, dibuat dalam bentuk irisan-irisan tipis.
Keripik umumnya dibuat dari umbi-umbian atau buah-buahan yang diolah dengan cara
digoreng dengan minyak nabati yang banyak. Keripik merupakan salah satu jenis
camilan yang sangat disukai masyarakat kita. Saat ini jenis keripik yang terdapat
dipasaran sangat beragam, diantaranya terdapat keripik pisang, singkong, kentang dan
yang lainnya. Keripik seperti ini umumnya diolah dalam bentuk utuh sesuai dengan
bahan bakunya sehingga tidak bisa dilakukan pencampuran dengan bahan lain untuk
meningkatkan nilai gizinya. Menurut Matz (1984), menyatakan peningkatan nilai gizi
keripik dapat dilakukan dengan mengolah keripik dalam bentuk adonan sehingga bisa
ditambahkan bahan-bahan lain, seperti vitamin, serat pangan, antioksidan dan yang
lainnya. Keripik dengan cara pengolahan seperti ini sering disebut dengan istilah
keripik simulasi.
Jagung (Zea mays L.) termasuk dalam famili Poaceae yang berasal dari Amerika
Latin. Di Indonesia, pemanfaatan jagung 60% digunakan sebagai bahan baku industri
diantaranya 57% untuk pakan ternak. Selain sebagai sumber karbohidrat kompleks,
jagung banyak mengandung nutrisi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan, seperti
vitamin B dan C, karoten, kalium, zat besi, magnesium, forfor, omega 6, dan lemak tak
jenuh yang dapat menurunkan kolesterol (Harjana, 2016).
Ubikayu termasuk bahan pangan yang umumnya dikonsumsi dalam bentuk
segar dengan cara direbus. Ubikayu merupakan bahan pangan yang mudah rusak
(perishable) dan memiliki umur simpan segar ± 2-5 hari, sehingga perlu diolah secepat
mungkin menjadi tepung. Penggunaan tepung ubikayu sudah banyak digunakan pada
produk olahan pangan, seperti penggunaan tepung ubikayu yang disubstitusi dengan
tepung terigu pada produk mie, cake, dan aneka kue basah.
Pemanfaatan jagung dan ubikayu untuk pangan lebih banyak dikonsumsi dalam
bentuk olahan atau bahan setengah jadi, seperti bahan campuran kue dan produk
minuman rendah kalori. Sebagai salah satu sumber karbohidrat, maka jagung dan
ubikayu dapat diolah menjadi tepung, sehingga dapat digunakan pada berbagai jenis
produk olahan pangan. Menurut Winarno (2000), menyatakan pengolahan jagung dan
ubikayu menjadi tepung lebih dianjurkan karena lebih tahan disimpan, mudah
dicampur, dapat diperkaya dengan zat gizi (fortifikasi), dan lebih mudah digunakan
untuk proses pengolahan lanjutan (Winarno, 2000). Salah satu jenis produk olahan yang
menggunakan tepung jagung dan ubikayu adalah keripik simulasi. Pengolahan keripik
simulasi dapat dilakukan dalam bentuk adonan sehingga dapat meningkatkan nilai gizi
keripik, merupakan salah satu jenis diversifikasi pangan untuk mengurangi penggunaan
terigu.
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Produk keripik simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu hendaknya disimpan
menggunakan kemasan yang baik, sehingga dapat mencegah kerusakan terutama
mengurangi kerenyahan keripik. Salah satu faktor yang dapat mengurangi kerenyahan
keripik adalah kadar air produk. Penyimpanan tanpa menggunakan kemasan yang baik
dapat akan dapat mengurangi kerenyahan produk sehingga produk menjadi cepat rusak.
Untuk mengetahui umur simpan produk keripik simulasi secara cepat dapat dilakukan
dengan menggunakan metode akselerasi atau ASLT (Accelerated Shelf Life Test).
Pendugaan umur simpan menggunakan metode ASLT dilakukan dengan
mengatur suhu penyimpanan diluar kondisi normal, sehingga produk dapat mengalami
kerusakan lebih cepat (Herawati, 2008). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui umur simpan produk keripik simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu
menggunakan metode ASLT (Accelerated Shelf Life Testing) dengan pendekatan
Arrhenius.
BAHAN DAN METODA
Pengolahan produk keripik simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu dengan
tepung terigu dilaksanakan di Laboratorium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
(BPTP) Bali, sedangkan analisis kadar air dilakukan di Laboratorium Teknologi
pengolahan Hasil Pertanian Universitas Udayana Denpasar. Pelaksanaan penelitian
dilakukan dari bulan Agustus-Oktober 2012.
Bahan utama yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari jagung pipilan
varietas lokal kuning yang diolah menjadi tepung jagung menggunakan metode Hubeis
(1984). Bahan lainnya terdiri dari tepung ubikayu, tepung terigu, margarine, bawang
merah, bawang putih, garam dan air.
Pengolahan tepung jagung menggunakan jagung pipilan yang sudah disortasi,
dibersihkan dan dijemur menggunakan sinar matahari selama ± 4-6 hari. Jagung yang
sudah kering digiling menggunakan blender dan diayak menggunakan ayakan 60 mesh.
Tepung ubikayu yang digunakan adalah tepung ubikayu cap Pak Tani yang dibeli dari
toko bahan kue di Denpasar.
Pendugaan umur simpan produk keripik simulasi substitusi tepung jagungubikayu menggunakan metode akselerasi (ASLT = Accelerated Shelf Life Testing)
dimana suhu merupakan parameter kunci penentu kerusakan (Robertson, 1993).
Parameter utama yang digunakan adalah parameter yang dianggap paling
mempengaruhi kemunduran produk yaitu kadar air. Nilai parameter ini kemudian
diplotkan kedalam model arrhenius sehingga diperoleh ln k = ln ka – (E/R)(1/T). Dari
persamaan ini selanjutnya akan diperoleh nilai energi aktivasi (Ea) kemudian dipilih
parameter dengan energi aktivasi terkecil. Selanjutnya penentuan umur simpan dihitung
dengan kinetika reaksi berdasarkan ordo reaksi.
Pendugaan umur simpan menggunakan formula substitusi tepung jagungubikayu sebesar 10%, karena secara uji sensori terhadap warna, tekstur, rasa dan
penerimaan keseluruhan disukai panelis dan memiliki kadar air 3,04%, kadar abu
3,04%, kadar protein 10,51%, kadar lemak 13,64%, kadar serat kasar 2,26, dan kadar
karbohidrat sebesar 70,28%. Penyimpanan produk keripik simulasi dilakukan pada suhu
10oC, 30oC dan suhu 40oC. Peningkatan kadar air dianggap sebagai titik kritis
penurunan mutu produk. Pengamatan dilakukan pada hari ke-0, ke-10, ke-20, dan ke30.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis kimia mutu tepung jagung yang digunakan pada penelitian ini
disajikan pada Tabel 1. Menurut FAO (2005) kadar air standar tepung jagung kuning
sebesar 14%, sedangkan kadar air tepung jagung yang digunakan dalam pengolahan
keripik simulasi < 14% (7,58%) dengan kandungan β-karoten 743,31 µg/100 g.

Tabel 1. Komposisi kimia tepung jagung
Komposisi
Jumlah
Kadar air (% bb)
7,58
Kadar abu (% bb)
1,15
Kadar protein (% bb)
9,93
Kadar lemak (% bb)
19,51
Kadar karbohidrat (% bb)
63,62
Kadar serat (% bb)
8,66
Kadar β-karoten (µg/100 g)
743,31
Sumber : Data hasil analisis laboratorium
Inidikator mutu yang digunakan untuk menentukan umur simpan produk
keripik simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu adalah kadar air dan uji sensoris.
Rata-rata kadar air keripik simulasi pada berbagai suhu penyimpanan dapat dilihat pada
Gambar 1.

Gambar 1. Kurva hubungan antara lama penyimpanan dengan suhu
terhadap
keripik
substitusi
tepung jagung-ubikayu
Makin
tinggikadar
suhuair
dan
lama simulasi
penyimpanan
menyebabkan
peningkatan kadar air produk keripik

bahan pangan meningkat sejalan dengan meningkatnya kadar air bahan pangan.
Pendugaan umur simpan produk keripik simulasi substitusi tepung jagungubikayu menggunakan metode akselerasi dengan pendekatan kadar air kritis, dimana
perubahan kadar air digunakan sebagai kriteria kadaluarsa. Hasil analisis pendugaan
umur simpan berdasarkan perubahan kadar air selama penyimpanan, maka diperoleh
persamaan regresi linier dengan reaksi ordo 1 dan ordo 0 seperti pada Tabel 2.
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Tabel 2. Penentuan reaksi ordo kadar air produk keripik simulasi substitusi tepung
jagung-ubikayu
Suhu
Persamaan Ordo
R2
k
Persamaan Ordo
R2
K
o
( C)
Nol
Satu
10

Y = -0,0138x + 0,7319
3,122

0,0138

Y = -0,0048x +
1,1398

0,7448 0,0048

30

Y = 0,041x + 0,9433
3,035

0,0410

Y = 0,0114x +
1,1148

0,9421 0,0114

40

Y = 0,0615x + 0,9964
3,025

0,0615

Y = 0,0159x +
1,1193

0,9908 0,0159

Reaksi ordo satu yang dipilih pada Tabel 2 karena memiliki nilai R paling tinggi
atau nilai R mendekati 1. Dengan menggunakan perhitungan persamaan regersi pada
Tabel 2 dilanjutkan dengan membuat hubungan linier antara 1/T suhu oK) dan ln k dari
slope kemiringan persamaan regresi dari reaksi ordo pilihan, sehingga diperoleh
persamaan regresi linier baru.
Tabel 3. Regresi linier hubungan nilai ln k dan 1/T produk keripik simulasi substitusi
tepung jagung-ubikayu
o
T ( C)
T (oK)
1/T (1/K)
ln k
Regresi
10

283

0,003533569

-5,339139361

30

303

0,00330033

-4,474141924

40

313

0,003194888

-4,14143617

Y = -0,0048x + 1,1398

Persamaan regresi yang diperoleh pada Tabel 3 digunakan untuk menghitung
umur simpan produk keripik simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu, seperti
disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Umur simpan produk keripik simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu
T (oC) Umur simpan (Minggu) Umur simpan (Bulan) Umur simpan (Tahun)
10

105,59

26,40

2,20

30

45,98

11,49

0,96

40

31,57

7,89

0,66

Menurut hasil perhitungan pendugaan umur simpan pada Tabel 4, menunjukkan
suhu penyimpanan sangat menentukan kualitas produk karena peningkatan suhu
menyebabkan meningkatnya kelembaban produk akibat terjadinya proses respirasi
selama penyimpanan. Dengan makin tingginya kelembaban maka kadar air produk
meningkat sehingga mikroba pembusuk dapat tumbuh pada produk dan pada akhirnya
produk akan rusak.
KESIMPULAN DAN SARAN
Produk keripik simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu memiliki umur
simpan 0,66 tahun bila disimpan pada suhu 40oC, penyimpnan pada suhu kamar (30oC)
memiliki umur simpan 0,96 tahun, dan suhu penyimpanan terbaik adalah suhu 10oC
yang memiliki masa simpan 2,2 tahun.
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Saran penyimpanan keripik simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu sebaiknya
jangan kena sinar matahari langsung.
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PERAKITAN MODEL PENGENDALIAN HAMA ULAT GRAYAK (Spodoptera
F.) DALAM RANGKA MENINGKATKAN TINGKAT KERAGAMAN
(BIODIVERSITAS) MUSUH ALAMI PADA TANAMAN TEMBAKAU
Meidiwarman
Fakultas Pertanian UNRAM
ABSTRAK
Pengendalian hama ulat grayak (Spodoptera litura F.) sampai saat ini masih
mengandalkan insektisida organik sintetik yang diaplikasikan secara berjadwal pada
tanaman berumur 20-65 hari setelah tanam dengan frekuensi 2 minggu sekali.
Pengendalian hama secara berjadwal ini memberikan dampak negatif terhadap
lingkungan antara lain terbunuhnya agen pengendali hayati (musuh alami) seperti
parasitoid, predator dan pathogen. Oleh karena itu perakitan model pengendalian
hama untuk mengurangi dampak negatif penggunaan insektisida organik sintetik
tersebut mutlak diperlukan. Penelitian “Perakitan Model Pengendalian Hama Ulat
Grayak
(Spodoptera F.) dalam Rangka Meningkatkan Tingkat Keragaman
(Biodiversitas) Musuh Alami
pada Tanaman Tembakau” bertujuan untuk
menentukan model pengendalian ulat grayak yang berwawasan lingkungan sehingga
akan menunjang sistem pertanian secara berkelanjutan (Sustainable Agricultural).
Rancangan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak
Kelompok(RAK) dengan perlakuan 3 model pengendalian yaitu
Model 1. Penggunaan Tanaman Pinggir Kacang Panjang dan Tanaman Sela Jagung,
Penggunaan Insektisida Organtrin dan Ekstrak Daun Ninba, Pengendalian Secara
Mekanis.
Model II hampir sama dengan model I, yang membedakan adalah penggunaan
tanaman pinggir. Penggunaan Tanaman Pinggir Jagung dan Tanaman Sela Kacang
Panjang Penggunaan Insektisida Organtrin dan Ekstrak Daun Nimba, Pengendalian
Secara Mekanis
Model III. Model Konvensional (Tanpa Tanaman Pinggir) Dari hasil penelitian
menunjukkan Model II merupakan model yang terbaik untuk mengendalikan Hama
Ulat Grayak (Spodoptera litura F.) dengan Tingkat Keragaman (Biodiversitas) 2,01,
demikian juga terhadap parameter lain (intensitas serangan, populasi, hasil brangkasan
basah, berangkasan kering dan rendemen daun tembakau.
Kata kunci: Model Pengendalian Hama, Ulat Grayak (Spodoptera
litura F), Biodiversitas
ABSTRACT
Synthetic organic insecticide that gradually applied once in 2 weeks still used to
control of army warm (Spodoptera litura F.) on crops 20-65 after planting. Gradually
control of pest have impact on environment such predator killed (natural enemy) as
parasitoid, predator and pathogen. So, assemble of model for controlling insect to
reduce negative impact of synthetic organic insecticide strongly required.The objective
of research about Assemble of Model in controlling army warm Insect (Spodoptera F.)
In Term of Improving Predator Biodiversity at Tobacco was to determine managing
model of army warm environmentally wise, in which will trigger sustainable
agriculture. Randomized Completely Block Design was used in this research with three
models of control, such as: Model 1. Edge crop of long bean and intercrop maize were
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used. Insecticide of Organtrin and nimba leaf extract was used mechanically. Model II.
Similar to model I, the only different was using edge crop. Edge crop of maize and
intercrop of long bean, use of organtrin insecticide and Nimba leaf extract,
mechanization control. Model III. Conventional Model (without edge crop). Research
result showed that Model II was the best for controlling insect of army warm with
degree of biodiversity 2.01; as well as the other parameter such as intensity attack,
population.
Keywords: model of insect control, army warm, biodiversity
LATAR BELAKANG
Industri rokok di Indonesia merupakan salah satu agroindustri yang
mempunyai prospek sangat baik. Bahan baku yang digunakan 65–80% adalah
tembakau dari dalam negeri. Oleh karena tu agribisnis tembakau terus berkembang
dan mempunyai daya saing tinggi dan mampu menyumbang 40–80% terhadap
pendapatan petani (Suwarso dan Murdiyati, 2002). Agribisnis tembakau dari hulu
sampai hilir dapat menjadi sumber penghasilan bagi sekitar 6,5–7,5 juta orang
(Ditjenbun,1999). Secara nasional tahun 2006 sumbangannya pada pemasukan negara
sebesar 43,7 triyun rupiah. Tahun 2010 oleh Gabungan Rokok Putih Indonesia
(Gaprindo) melaporkan bahwa kebutuhan tembakau industri rokok mencapai
40.000 ton/ha, ekivalensi dengan 230-240 miliar batang per tahun. Produksi tembakau
nasional hanya mampu menyuplai sekitar 150.000-180-000 ton, sisanya diimpor dari
negara lain seperti Cina, Zimbabwe, Turki, Brasil dan Thailand sebesar 60.00090.000 ton/th. Pada tahun 2010 produksi anjlok sampai dengan 80.000 ton disebabkan
oleh kondisi iklim (hujan) yang tidak menentu. Di NTB khususnya pada tahun 2010
hanya mampu memproduksi sebesar 50.000 kg, nomor dua setelah Jawa Timur
sebesar 100.000 kg. Potensi luas pengembangan tembakau rakyat di NTB pada
tahun 2010 sebesar 43.708,91 ha. luas pengembangan baru mencapai 6.820,66 ha.
Dengan produksi 8.081,26 ton (rata-rata 1.185,47 kg/ha). Tembakau sebagai salah
satu komoditi andalan pada tahun 2007 telah menempati
17.124 ha luas lahan, dengan kapasitas produksi 33.046 ton/ha. Kapasitas produksi ini
telah mampu mensuplai kebutuhan 70 % tembakau nasional dan 1-2 % kebutuhan
tembakau luar negeri. Kontribusi pertembakauan terhadap pendapatan petani dan
pemerintah khususnya NTB cukup signifikan di banding dengan komoditi lain.
Potensi ini bukan tidak memiliki ancaman kedepan manakala pengelolaan
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang merupakan faktor pembatas dalam
peningkatan produksi. Salah satu OPT yang sering menyebabkan kerusakan pada
tanaman tembakau adalah hama Spodoptera litura F. (Lapidoptera, Noctuidae). Ulat
grayak, Spodoptera litura F. adalah salah satu hama penting pada tanaman tembakau
di Indonesia. Hama ini menyerang daun pada pertanaman stadium vegetatif hingga
generatif menyebabkan gangguan pada proses fotosintesis dan mengakibatkan
kehilangan hasil panen.
Pengendalian ulat grayak sampai saat ini masih mengandalkan insektisida organik
sintetik yang diaplikasikan secara berjadwal pada tanaman berumur 20-65 hari
setelah tanam. dengan frekuensi 2 minggu sekali. Pengendalian hama secara
berjadwal ini memberikan dampak negatif terhadap lingkungan antara lain
terbunuhnya agen pengendali hayati seperti parasitoid, predator dan pathogen (Ooi
P.A.C. and B.M. Shepard, 1994).. Oleh karena itu perakitan model pengendalian
hama dengan penggunaan insektisida organik sintetik mutlak diperlukan yang
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didahului dengan penentuan ambang ekonomi.Salah satu komponen penting dalam
menentukan ambang ekonomi adalah kehilangan hasil. Stone dan Pedigo menentukan
kehilangan hasil panen tembakau dengan membandingkan antara hasil panen tanaman
sehat dan yang didefoliasi secara buatan melalui pengguntingan daun. Metode tersebut
mempunyai kelemahan karena dinamika proses defoliasi oleh hama daun dan
kemampuan tanaman mengkompensasi kerusakan daun tidak diperhitungkan.
Mengingat kelemahan tersebut, maka kehilangan hasil panen oleh ulat grayak
ditentukan dengan membandingkan hasil panen antara tanaman sehat dan tanaman
yang diinfestasi serangga. Faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kehilangan
hasil panen, antara lain tingkat populasi hama dan stadium pertumbuhan tanaman.
BAHAN DAN METODA
Rancangan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan
Acak Kelompok (RAK) :
Model I : terdiri dari 4 perlakuan yaitu perlakuan
1. Penggunaan Varietas Unggul
2. Penggunaan Tanaman Pinggir Kacang Panjang dan Tanaman Sela Jagung
3. Penggunaan Insektisida Organtrin dan Ekstrak Daun Ninba
4. Pengendalian Secara Mekanis
Model II : : terdiri dari 4 perlakuan juga yaitu perlakuan
Model II hampir sama dengan model I, yang membedakan adalah
penggunaan tanaman pinggir.
1. Penggunaan Varietas Unggul
2. Penggunaan Tanaman Pinggir Jagung dan Tanaman Sela Kacang Panjang
3. Penggunaan Insektisida Organtrin dan Ekstrak Daun Ninba
4. Pengendalian Secara Mekanis
Model III. : model tanpa menggunakan tanaman pinggir (pembanding) yang biasa
digunakan perusahaan/petani
Parameter yang diamati :
1. Intensitas serangan/kerusakan daun
. Penghitungan kerusakan daun dilakukan dengan metode McKinney
k
∑ (ni x vi)
i=1
P = ----------------x 100%
ZN
dimana: P = tingkat kerusakan daun;
ni = jumlah daun pada skala ke-i;
vi = nilai skala ke-i;
Z = nilai skala tertinggi;
N = jumlah seluruh daun yang diamati.
Nilai skala: 0 = tidak ada serangan;
1 = kerusakan < 25%;
2 = kerusakan 25-50%;
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3
4

= kerusakan 50-75%;
= kerusakan < 75% dari luas helaian daun yang diamati.

2. Populasi
Populasi hama dihitung dengan pengamatan langsung pada tanaman sampel
3. Jumlah serangga yang tertangkap dengan beberapa alat perangkap
4. Hasil
Pengamatan parameter hasil dilakukan dengan menimbang berat berangkasan
basah dan kering daun tembakau . Dari data hasil dapat dihitung rendemen hasil
tembakau tersebut.
Data parameter dianalisis menggunakan Analisis Keragaman/ Analysis of
Variance
(Anova)
Sidik ragam digunakan untuk menguji data secara statistik, dan uji beda nyata BNJ 0,05
digunakan untuk membandingkan rata-rata hasil perlakuan.
Hasil pengamatan morfologi kemudian dicocokan dengan menggunakan buku
Entomologi (Jumar, 2000) ; Pengenalan Serangga (Borror et al, 1992), dan buku
identifikasi parasitoid lainya. Sedangkan perhitungan keanekaragaman Arthropoda
dihitung dengan menggunakan rumus jumlah famili dibagi dengan akar jumlah total
individu yang ada di lapangan (Michael, 1994).

Keanekaragaman ( H ' ) 

Jumlah famili
Jumlah total individu

Kriteria untuk nilai keanekaragaman Shannon H` menggunakan kriteria yang
telah dimodifikasi oleh Suana dan Haryanto (2007) sebagai berikut :
Perhitungan kelimpahan masing-masing famili yang paling dominan di lapangan
adalah dengan menghitung jumlah individu satu famili terkoleksi dibagi dengan jumlah
total individu seluruh famili selama pengamatan atau dapat ditulis dengan rumus
(Michael, 1995)
Nilai Keanekaragaman
spesies (H`)
H<1
1<H<2
2<H<3
3<H<4
H>4

Tingkat Keanekaragaman
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Σ individu satu famili
Kelimpahan (K) =

_____________________x 100%

Σ total individu seluruh famili
Penelitian dilakukan di daerah ΣLombok
Tengah selama 1 musim
total individu seluruh famili

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

1034

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamatan predator, serangga lainnya, populasi hama ulat grayak dan
intensitas serangan dilakukan 8 kali dengan interval waktu 7 hari. Jumlah predator dan
serangga lain yang tertangkap menggunakan yellow fan trap dan fit pall trap tertera
pada Tabel 1 dan 2 di bawah ini
Tabel 1. Jumlah populasi Predator yang tertangkap selama 8 kali pengamatan
PENGAMATAN
RataModel
rata
1
2
3
4
5
6
7
8
A
2
3
2
1
5
2
1
0
2,0 a
B
2
7
5
4
7
4
0
0
3,6 b
C
1
1
0
0
0
0,25 c
BNJ 0,05 0,42
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang
sama tidak berbeda nyata
Dari Tabel 1 terlihat bahwa populasi predator (musuh alami) tertinggi terdapat
pada model B (tanaman pinggir jagung) yaitu 29 ekor selama 8 kali pengamatan atau
rata-rata 3,6 ekor/pengamatan. Sedangkan populasi terendah terdapat pada model C
(tanpa tanaman pinggir)
‘Tabel 2. Jumlah populasi Serangga lainnya yang tertangkap selama 8 kali pengamatan
Model
A
B
C

1
16
10
12

2
12
9
14

PENGAMATAN
3
4
5
11 14
3
17 16
9
15 18
2

Rata-rata
6
4
6
2

7
1
2
0

8
0
1
0

7,6
8,7
7,88

Sedangkan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa populasi serangga lain juga
tertinggi terdapat pada model B (tanaman pinggir jagung) yaitu 70 ekor atau 8,70
ekor/pengamatan dan terendah pada model A (model tanaman pinggir kacang panjang)
yaitu 61 ekor atau 7,6 ekor/pengamatan.
Tabel 3 : Rata-rata Intensitas Serangan Ulat Grayak (Spodoptera litura Hbn.) selama
8 kali pengamatan
Ulangan
Model

Jumlah

I
II
III
A
3.47
5.00
4.20
12,67
B
1.52
3.19
3.62
8,33
C
9.22
10.98
7.11
27,31
BNJ 0,05
4,71
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom
tidak berbeda nyata
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Tabel

4 : Rata-rata populasi Hama Hama Ulat Grayak (Spodoptera litura Hbn.)
selama 8 kali pengamatan pengamatan
Ulangan

Model
I
8,40
4,40
10,20
2,38

A
B
C
BNJ 0,05

II
6,00
7,20
12,20

Jumlah

Rata-rata

22,60
15,20
31,80

7,53 a
5,07 a
10,60 b

III
8,20
3,60
9,40

Dari Tabel 4 dan 5 di atas menunjukkan bahwa populasi dan intensitas hama
Ulat Grayak (Spodoptera litura Hbn.) terendah terdapat pada model B (tanaman
pinggir jagung ) dengan rata-rata populasi 5,07 ekor/pengamatan dan intensits serangan
2,78%. Al ini disebabkan Imago Spodoptera litura Hbn (Lepidoptera: Noctuidae
tanaman jagung sebagai tempat peletakan telur dibandingkan dengan tanaman
tembakau dan kacang panjang. Dugaan ini didasarkan pada hasil
penelitian Soegiarto et al. (1993) yang mengemukakan bahwa rambut jagung
yang berumur terutama terutama yang berumur 5 hari sangat disukai terutama
sebagai tempat peletakkan telur. H. armigera (Lepidoptera: Noctuidae) .
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tanaman jagung sangat
berpotensi untuk memerangkap populasi
Tabel 5. Rata-rata hasil berat daun basah, daun kering (g/tan) dan rendemen tiap
perlakuan selama 4 x panen

Model
A
B
C
Tabel 6.

BERAT BASAH
6521,6
6745,2
6850,5

BERAT KERING
725,4
780,2
710,5

RENDEMEN (%)
11,08
11,57
10,37

Tingkat Keragaman (Biodiversitas) predator Araneae dan serangga lainnya
pada beberapa habitat pinggir tanaman kedelai

MODEL
A
B
C

Fam
10
20
9

Individu
77
99
65

(H’)
1,15
2.01
1,12

Dari Tabel 6 di atas menunjukkan model B (dengan tanaman pinggir tanaman
jagung memberikan tingkat keragaman predator dan serangga lain paling baik
dibandingkan model A dan B. Keanekaragaman spesies serangga dipengaruhi oleh
keberadaan populasi serangga inang dan strukturfisik sistem produksi pertanian.
Tumbuhan liar merupakan komponen agroekosistem karena bias mempengaruhi biologi
dan dinamika musuh alami. Tumbuhan liar dapat berfungsi sebagai tempat perlindungan
atau pengungsian bagi musuh alami bila kondisi lingkungan tidak sesuai, juga sebagai
inang alternatif serta menyediakan makanan tambahan bagi serangga yaitu tepung sari,
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nektar dan embun madu yang dihasilkan oleh ordo Homoptera (Altieri dan Nicholls,
2004). Rendanya tingkat keragaman pada model A diduga aplikasi insektisida secara
intensif terhadap hama dapat membunuh musuh alami termasuk parasitoid (Wei et al.,
2005).
Menurut Yaherwandi (2005), kelimpahan dan keanekaragaman spesies serangga
pada suatu komunitas dipengaruhi oleh kelimpahan dan keanekaragaman serangga
inang. Kelimpahan dan keanekaragaman serangga inang dipengaruhi vegetasi tanaman
yang berdekatan maupun keberadaan tumbuhan liar. Adanya variasi vegetasi tanaman
mempengaruhi pertukaran spesies baik hama maupun musuh alami dan material tanah,
air dan nutrisi. Tumbuhan liar berperan penting sebagai tempat berlindung dan sumber
makanan tambahan bagi serangga.. Nektar dan polen tanaman liar banyak digunakan
sebagai makanan oleh imago betina.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1. Model perangkap dengan menggunakan tanaman pinggir jagung dapat
dipertimbangkan sebagai model pengendalian hama ulat grayak (Spodoptera
litura Hbn.) pada tanaman tembakau.
2. Model perangkap dengan menggunakan tanaman pinggir jagung dapat
mempertahankan keseimbangan alami predator dan hama ulat grayak
(Spodoptera litura Hbn.)
Saran.
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan beberapa varietas jagung
dan pengaruhnya teradap hama utama lainnya
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ABSTRAK
Sejak ada perbedaan potensi genetik berpengaruh pada kedalaman perakaran,
dan jarak pagar mengubah pola tumbuhnya dalam merespon kondisi lingkungan
sehingga tanaman dapat tumbuh dan bertahan pada berbagai kondisi dan jenis tanah,
maka pemilihan genotype atau varietas yang akan dikembangkan pada suatu kawasan
tertentu perlu menjadi pertimbangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai
pertumbuhan perakaran tanaman muda beberapa genotipe unggul jarak pagar.
Pembibitan secara langsung pada polibag berisi media tanah-kompos (1:1 v/v) di bawah
naungan paranet selama 2 bulan, sebanyak 3 ulangan (masing-masing 25 bibit).
Sejumlah 20 bibit berumur 2 bulan ditanam di lapangan berjarak tanam 1,5 m x 2,0 m
diatur secara grid sistim. Pengamatan akar dilakukan dengan cara
membongkar/menggali media tumbuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama
periode 6 bulan, tidak ada perbedaan pertumbuhan akar antar genotype. Akar tunggang
tumbuh geotropik dengan empat akar lateral yang tumbuh horizontal dan terkonsentrasi
pada pangkal akar tunggang, sehingga membentuk sistim perakaran dangkal.
Pertumbuhan akar tunggang tampak lebih mendominasi ke empat akar lateral terutama
pada ukuran diameter.
Kata Kunci: arsitektur akar, biomassa akar, distribusi akar, geotropic

LATAR BELAKANG
Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas Linn.) selain sebagai sumber bahan bakar
alternatif, juga dikenal sebagai tanaman yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi dan
dapat digunakan sebagai tanaman konservatif tanah dan akhirnya dapat memperbaiki
lingkungan. Tanaman ini berpotensial untuk dikembangkan pada daerah marginal atau
lahan kering dan mampu memperbaiki lahan terdegradasi dan penghijauan hutan yang
rusak (Liu et al. 2012). Namun demikian, seberapa jauh daya adaptasi tanaman tersebut
belum banyak dipublikasikan secara mendalam.
Sebagai tanaman tahunan yang akan dimanfaatkan kegunaannya sebagai alat
konservasi lingkungan, harus memiliki persyaratan daya tumbuh yang baik. Daya
tumbuh yang baik, dipengaruhi oleh salah satunya adalah faktor akar. Diketahui bahwa
pertumbuhan tajuk tanaman berkorelasi dengan pertumbuhan akar. Kualitas
pertumbuhan tanaman tahunan diawali dari kondisi pertumbuhan sejak semai.
Pertumbuhan bibit selanjutnya dan tanaman muda hingga tanaman mencapai
dewasa ditentukan oleh sistim perakarannya. Arsitektur atau sistim perakaran
mendukung percepatan pertumbuhan tanaman dari sejak tahap awal pertumbuhan
melalui kemampuannya mengekstrak ketersediaan air pada lapisan tanah dangkal (atas)
yang mudah hilang karena evaporasi (Johansen et al. 1997) dan juga kemampuan
mengekstrak air dari lapisan tanah dalam akan mendukung kemampuan tanaman
beradaptasi (Kashiwagi et al. 2006).
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Akar tanaman merupakan bagian terpenting dalam beradaptasi dengan
lingkungannya sekaligus sebagai alat mekanik dalam mencegah terjadinya longsor
(Ziemer, 1981) melalui mekanisme cengkraman tanah di lapisan permukaan (kedalaman
0-5 cm) oleh akar yang menyebar horizontal; dan menopong tegaknya batang sehingga
pohon tidak mudah tumbang oleh dorongan massa tanah, sehingga dapat dikatakan
bahwa kemampuan akar pepohonan dalam meningkatkan kekuatan geser tanah ditaksir
dengan mengukur kerapatan panjang akar. Demikian pula halnya dengan kemampuan
tanaman dapat bertahan hidup pada lahan kering (marginal) dikarenakan arsitektur
perakaran yang dibentuk, seperti kedalaman perakaran dan penyebaran akar-akar lateral
beserta bulu-bulu akar yang tumbuh dan berkembang lebih kecil (Kashiwagi et al.
2006).
Faktor genetik yang mempengaruhi daya adaptasi tanaman jarak pagar setelah di
lahan pertanaman adalah arsitektur atau sistim perakarannya. Akar kecambah berasal
dari radikula yang terus tumbuh geotropis menghasilkan satu buah akar tunjang dengan
empat buah akar lateral (Santoso, 2010; Santoso, 2009). Oleh Krishnamurthy et al.
(2012), dikatakan bahwa sistim perkaranan tanaman jarak pagar termasuk dangkal,
terdistribusi menyebar utamanya di lapisan tanah bagian atas. Oleh karena itu, dengan
adanya pola perakaran tersebut menyebabkan akar jarak pagar dapat mempertahankan
tanah dari erosi air maupun air (Reubens et al. 2011), namun akan mudah rebah.
Walaupun telah diketahui betapa pentingnya akar bagi pertumbuhan tanaman,
namun program pemuliaan dalam skala luas terkait arsitektur perakaran sebagai
komponen toleransi kekeringan belum banyak dikaji secara mendalam (Kamoshita et al.
2002). Sejak adanya perbedaan potensial genetik dari jenis tanaman terhadap tingkat
kedalaman perakarannya pada lingkungan yang sama (Day et al. 2010; Pregitzer et al.
2008), dan bahwa jarak pagar mengubah pola tumbuhnya dalam merespon kondisi
lingkungan sub-optimal sehingga tanaman dapat tumbuh dan bertahan pada berbagai
kondisi dan jenis tanah (Valdes-Rodriques et al. 2013), maka pemilihan jenis atau
spesies atau varietas tanaman yang akan dikembangkan pada suatu kawasan atau areal
tertentu perlu menjadi pertimbangan. Demikian pula halnya dengan pemilihan jenisjenis unggul tanaman jarak pagar yang telah ada perlu dilakukan untuk suatu daerah
pengembangan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai pertumbuhan
perakaran bibit dan tanaman muda beberapa genotipe unggul jarak pagar.
BAHAN DAN METODA
Bahan Tanaman dan Lokasi Percobaan
Tanaman jarak pagar yang digunakan berupa genotype unggul LB, IP-2 NTB,
IP-3A, IP-3M, dan IP-3P. Bibit dan tanaman muda dipersiapkan dengan teknik
pembibitan langsung (penanaman pada polibag). Pembibitan dan penanaman dilakukan
di Dusun Amor-Amor, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dengan lokasi
8O16’15.02’’S 116O17’34.02’’T at 75-100 m dpl. Lahan pertanaman berupa lahan
kering bertipe tanah Entisol geluh pasiran dengan komposisi 69% pasir, 25% debu, 5%
geluh/liat, 1,8% karbon organik, 0.2% total N, pH 5.9-6.3, dan kapasitas tukar kation
7.2-10.4 cmol.kg-1.
Pembibitan dan Percobaan
Kelima lot benih direndam selama satu malam sebelum ditanam, dan kemudian
ditanam pada polibag hitam berukuran 15 cm diameter x 25 cm tinggi berisikan media
tanah dicampur kompos (1:1 v/v). Bibit dipelihara di bawah naungan paranet dan
dipelihara hingga umur 2 bulan. Masing-masing lot terdiri dari 3 ulangan dan tiap
ulangan menggunakan 25 benih. Sejumlah masing-masing 20 bibit berumur 2 bulan
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kemudian ditanam di lapangan, pada bulan April 2016, berjarak tanam 1,5 m x 2,0 m
yang diatur secara grid sistim.
Pengamatan dan Analisis Data
Pengamatan dilakukan terhadap beberapa tolok ukur pertumbuhan bibit yaitu
jumlah akar lateral, panjang akar lateral, panjang akar tunggang, diameter akar lateral,
diameter akar tunggang, bobot biomassa akar terhadap bibit berumur 1 bulan dan 2
bulan. Pengamatan juga dilakukan terhadap tanaman berumur 4 bulan dan 6 bulan yang
tumbuh di lapangan. Pengamatan akar dilakukan terhadap 3 tanaman (3 ulangan)
masing-masing genotipe untuk tiap umur pengamatan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelima genotype unggul jarak pagar yang tumbuh dan berkembang pada tipe
tanah Entisol geluh pasiran tidak menunjukkan perbedaan secara nyata pada
pertumbuhan akar yang meliputi jumlah akar lateral (Tabel 1), panjang akar lateral
(Tabel 2), panjang akar tunggang (Tabel 3), diameter akar lateral (Tabel 4), diameter
akar tunggang (Tabel 5), distribusi akar lateral (Tabel 6), dan bobot kering akar (Tabel
7), khususnya pada periode 1-6 bulan pertumbuhannya. Dikatakan oleh Hodge et al.
(2009), bahwa arsitektur sistim perakaran sangat bervariasi di antara spesies tanaman
yang berbeda, tetapi dalam satu spesies arsitektur akar fleksibel dan berubah bergantung
pada kondisi tanah. Pola susunan (arsitektur) akar tanaman jarak pagar dikatakan oleh
Valdes-Rodrigues et al. (2013) dipengaruhi oleh genetik tanaman dibandingkan
dipengaruhi oleh lingkungan, terutama tekstur tanah. Kelima genotype unggul jarak
pagar yang diuji dalam penelitian ini merupakan populasi terperbaiki (Improved
Population) melalui seleksi massa dari populasi liar yang ada hubungan kekerabatannya
satu sama lainnya, terutama daerah asal (provenan). Ditambahkan oleh Ginwal et al.
(2004) bahwa penyerbukan silang pada jarak pagar hampir tidak mengubah secara
berarti karakteristik morfologi.
Sehubungan dengan tidak adanya beda nyata pertumbuhan dan perkembangan
akar kelima genotype unggul yang diuji dalam penelitian ini, dan berdasarkan pada data
Tabel 1 hingga Tabel 7, maka dapat diuraikan bahasan sebagai berikut ini. Arsitektur
perakaran kelima genotype unggul jarak pagar yang diuji dari sejak awal
perkembangannya hingga tanaman muda berumur 6 bulan menunjukkan arsitektur yang
unik, akar tunggang yang tumbuh geotropik dengan empat akar lateral yang tumbuh
horizontal. Distribusi akar lateral terkonsentrasi pada pangkal akar tunggang, sehingga
sistim perakarannya termasuk dangkal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
Krishnamurthy et al. (2012), bahwa sistim perkaranan tanaman jarak pagar termasuk
dangkal, dikarenakan terdistribusi menyebar utamanya di lapisan tanah bagian atas.
Oleh Ci dan Yang (2010), posisi akar lateral yang tumbuh dekat dengan permukaan
tanah merupakan sifat tanaman yang beradaptasi pada daerah beriklim kering.
Pertumbuhan akar tunggang dalam hal ini diameter akar (Tabel 4 dan Tabel 5)
lebih mendominasi daripada pertumbuhan akar lateral hingga umur 4 bulan. Setelah itu,
pada umur 6 bulan, nampak bahwa pertumbuhan akar lateral terlihat mulai pesat
dibandingkan akar tunggang. Terbentuk pula beberapa akar lateral di sepanjang akar
tunggung terutama dekat dengan pangkal akar tunggal dimana disana telah tumbuh akar
lateral dari sejak perkecambahan.
Arsitektur akar bibit jarak pagar umur 1-2 bulan yang tumbuh pada tanah
berpasir dilaporkan oleh Reubens at al. (2011) didominasi oleh akar tunggang hingga
50% biomassa total akar. Ditambahkan oleh Valdes-Rodrigues et al. (2013) bahwa
terdapat peningkatan biomassa dan ukuran akar tunggang seiring dengan penambahan
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

1041

umur dibandingkan akar lateral. Hal ini dikarenakan perpanjangan akar tunggang dan
juga bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan akar lateral yang tetap
dangkal, dan sekaligus mengindikasikan bahwa bibit jarak pagar terus mencari sumber
makanan ke tanah yang ada dipermukaan dan juga di bagian dalam tanah.
Arsitektur akar jarak pagar hingga tanaman berumur 6 bulan dan dengan adanya
satu akar tunggang dan empat akar lateral yang memiliki derajat pertumbuhan sama
serta terdistribusi merata ke seluruh arah mata angin serta adanya akar lateral yang
tumbuh berkembang di akar tunggang, maka struktur bercabangan akar mengikuti pola
berbentuk V, yang oleh Valdes-Rodrigues et al. (2013) dikatakan struktur percabangan
tulang ikan (herring-bone). Oleh karena struktur yang demikian itu, tanaman jarak
pagar memiliki efisiensi yang tinggi dalam mengeksplorasi tanah (Danjon dan Reubens,
2008) dan juga menyebabkan jarak pagar dapat beradaptasi pada tanah kering dan
miskin unsur hara (Kolke et al., 2003).
Gambar 1. mengilustrasikan pertumbuhan dan perkembangan serta distribusi
akar tanaman muda (1 hingga 6 bulan) jarak pagar. Akar kecambah berasal dari radikula
yang terus tumbuh geotropis menghasilkan satu buah akar tunjang dengan diikuti empat
buah akar lateral yang tumbuh horisontal. Empat akar lateral yang tumbuh dan
berkembang pada kedalaman yang relative sama pula (2,5 – 3 cm) sepanjang akar
tunggang membentuk sudut inklinasi yang sama pula sehingga dapat dikatakan
membentuk pola sebaran yang simestris. Akar lateral kemudian mulai tumbuh condong
ke arah vertical (geotropis) setelah memasuki umur 4 bulan. Kenampakan simetris pula
mulai tampak ada perubahan. Simetris pola pertumbuhan akar lateral tidak saja tampak
pada sudut/inklinasi arah tumbuh tetapi juga pada distribusi penimbunan biomassa.
Penimbunan biomassa pada masing-masing akar lateral tampak simetris satu sama
lainnya. Hal ini tampak pada berat dan ukuran diameter dari ke empat akar lateral
tersebut sama. Akan tetapi, akar tunggal pada umur 6 bulan nampak membesar
dibandingkan ke empat akar lataeral yang tumbuh dan berkembangnya relatif
bersamaan waktu di saat fase kecambah.
Bahwasannya struktur sistim perakaran tunggang yang tebal dengan empat akar
lateral yang tumbuh tegak lurus terhadap akar tunggang, maka sistim perakaran ini
dapat mendukung kuatnya tanaman berdiri tegak. Struktur sistim perakaran seperti ini
juga akan menambah stabilnya agregat tanah yang dilalui oleh akar-akar tersebut (yang
berada dalam jeluk perakaran).
Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa pertumbuhan dan distribudi akar
tanaman muda beberapa genotipe unggul jarak pagar (Jatropha curcas l.) selama
periode 6 bulan, tidak menunjukkan perbedaan nyata antar genotipe. Akar tunggang
tumbuh geotropik dengan empat akar lateral yang tumbuh horizontal dan terkonsentrasi
pada pangkal akar tunggang, sehingga membentuk sistim perakaran dangkal. Hingga
umur 6 bulan, pertumbuhan yang pesat terutama pada ukuran diameter akar tunggal
tampak mendominasi.
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Tabel 1. Jumlah akar lateral beberapa genotype jarak pagar pada berbagai umur
Genotipe
IP-3 A
IP-3 M
IP-3 P
IP-2 NTB
LB

1 bulan
4
4
4
4
4
ns

Jumlah akar lateral
2 bulan
4 bulan
4
4,2
4
4,6
4
4,2
4
4,2
4
4,1
ns
ns

6 bulan
5,7
5,8
5,5
5,7
6,3
ns

Tabel 2. Rerata panjang akar lateral beberapa genotype jarak pagar pada berbagai umur
Genotipe
IP-3 A
IP-3 M
IP-3 P
IP-2 NTB
LB

1 bulan
10,9
10,8
10,5
10,6
11,3
ns

Panjang akar lateral (cm)
2 bulan
4 bulan
15,7
20,5
15,8
21,3
16,3
21,1
15,6
19,2
16,3
20,1
ns
ns

6 bulan
26,5
26,8
26,1
25,5
27,5
ns

Tabel 3. Panjang akar tunggang beberapa genotype jarak pagar pada berbagai umur
Genotipe
IP-3 A
IP-3 M
IP-3 P
IP-2 NTB
LB

1 bulan
10,6
10,1
10,3
10,5
10,9
ns

Panjang akar tungang (cm)
2 bulan
4 bulan
14,9
19,5
14,7
20,1
15,6
21,5
14,9
18,6
15,7
19,1
ns
ns

6 bulan
25,9
25,1
25,7
26,7
26,1
ns

Tabel 4. Rerata diameter akar lateral beberapa genotype jarak pagar pada berbagai umur

Genotipe

2 bulan

U
P
0,20
0,45
0,15
0,38
0,15
0,36
0,22
0,42
0,20
0,40
ns
ns
Keterangan: U = ujung, P = pangkal
IP-3 A
IP-3 M
IP-3 P
IP-2 NTB
LB

Diameter akar lateral (cm)
4 bulan
U
P
0,29
0,62
0,27
0,58
0,25
0,55
0,31
0,60
0,33
0,58
ns
ns
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6 bulan
U
0,40
0,35
0,35
0,40
0,38
ns

P
1,20
1,02
0,95
1,22
1,20
ns
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Tabel 5. Diameter akar tunggang beberapa genotype jarak pagar pada berbagai umur

Genotipe

2 bulan

U
P
IP-3 A
0,30
0,52
IP-3 M
0,28
0,45
IP-3 P
0,25
0,42
IP-2 NTB
0,32
0,50
LB
0,30
0,55
ns
ns
Keterangan: U = ujung, P = pangkal

Diameter akar tungang (cm)
4 bulan
U
P
0,60
1,28
0,52
1,08
0,48
1,02
0.62
1,30
0,58
1,32
ns
ns

6 bulan
U
0,44
0,38
0,36
0,45
0,41
ns

P
1,23
1,05
0,98
1,25
1,22
ns

Tabel 6. Distribusi jumlah akar lateral beberapa genotype jarak pagar pada berbagai
umur
Genotipe
IP-3 A
IP-3 M
IP-3 P
IP-2 NTB
LB

A
4
4
4
4
4

1 bulan
T
-

B
-

Distribusi jumlah akar lateral
2 bulan
4 bulan
A
T
B
A
T
B
4
4,1 1,2
4
4,0 1,5
4
4,0 1,0
4
4,2 1,3
4
4,1 1,2
-

A
4,1
4,0
4,0
4,3
4,1

6 bulan
T
1,3
1,5
1,1
1,4
1,5

Keterangan : Bagian atas (A), tengah (T), dan bawah (B) dari akar tunggang

Tabel 7. Bobot kering total akar beberapa genotype jarak pagar pada berbagai umur
Genotipe
IP-3 A
IP-3 M
IP-3 P
IP-2 NTB
LB

1 bulan
0,42
0,38
0,39
0,47
0,44
ns

Bobot kering akar (g)
2 bulan
4 bulan
0,64
1,91
0,62
1,83
0,58
1,72
0,66
1,96
0,61
1,85
ns
ns

Gambar 3. Keragaan arsitektur
dan distribusi akar tanaman jarak pagar pada
berbagai tingkat umur.
A. Perakaran pada kecambah umur 3 hari
B. Perakaran tanaman umur 1 bulan setelah tanam biji
C. Perakaran tanaman umur 2 bulan setelah tanam biji
D. Perakaran tanaman umur 4 bulan setelah tanam biji
E. Perakaran tanaman umur 6 bulan setelah tanam biji
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6 bulan
5,71
5,45
5,13
5,82
5,63
ns

B
0,7
1,1
0,9
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(SKILL IMPROVEMENT SOCIETY THROUGH DIVERSIFIED
PRODUCTS OF CORN)
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ABSTRAK
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan
keterampilan melalui diversifikasi produk olahan jagung bagi warga masyarakat
Telagawaru Kecamatan Labuapi kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini diikuti oleh 45
peserta yang berasal dari 3 dusun yakni dusun Telagawaru, dusun Gubuk Aida dan
dusun Paok Kambut yang direkruit berdasarkan minat untuk mengembangkan hasil
pelatihan. Metode yang digunakan untuk mendukung keberhasilan program adalah
metode workshop dalam bentuk pelatihan dan pendampingan secara intensif sampai
menghasilkan produk berupa diversifikasi produk olahan jagung seperti tempe jagung,
dodol jagung, susu jagung dan mie jagung. Praktek dilaksanakan selama 3 bulan yakni
mulai bulan mei sampai dengan bulan juli 2016. Praktik dilaksanakan di kantor Desa
Telagawaru. Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian dirasakan oleh tim pengabdi
maupun peserta pelatihan sangat memuaskan. Dengan indikator kehadiran peserta
dalam setiap pertemuan, kecermatan peserta dalam praktek, kerjasama peserta,
keterlibatan dalam diskusi dan praktek, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan
berkomunikasi dengan sesama peserta, ketertarikan terhadap materi praktek,
kemampuan menyelesaikan tugas-tugas praktek dan kualitas dalam menghasilkan
produk olahan jagung. Hasil praktek yang dilakukan berhasil baik atau maksimal.
Olahan Jagung yang dibuat semua berhasil bagus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
keterampilan masyarakat Labuapi meningkat melalui penerapan teknologi diversifikasi
produk olahan jagung.
Kata Kunci: Diversifikasi, Keterampilan, Olahan jagung.
ABSTRACT
The program of devotion to society aim to improving skill of society through diversified
products of corn. This activity is followed by 45 participant come from 3 dusun are
dusun Telagawaru, dusun Gubuk Aida and dusun Paok Kambut. Method used to
support efficacy of program is method of workshop in the form of training and intensive
adjacent until yielding diversified products of corn as like tempe, noodles, milk and
dodol. Practice executed by during 3 months in the village Telagawaru office is may
until july 2016. The Result program of devotion to society is felt by team of pengabdi
and also participant of training very is gratifying. The indicator attendance of
participant in each every meeting, careful of participant in practice, participant
cooperation, involvement in practice and discussion, ability take decision, ability
communicate with participant humanity, interest to practice items, ability finish duties
practice and quality products of corn. Result of practice which is prosper or is maximal.
Products of corn all succeeding nicely. So that can be concluded that skill of society of
Labuapi mount to through adjusment of technology by products of corn.
Keywords : Diversified, Skill, Products of corn.
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LATAR BELAKANG
Krisis ekonomi dan moneter global yang tak kunjung mereda hingga saat ini,
berpotensi melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikator
yang dapat dilihat langsung antara lain melemahnya daya beli masyarakat, makin
sulitnya diperoleh produk pangan baik segar maupun olahan, terjadinya gizi buruk di
beberapa daerah. Krisis tersebut merefleksikan bahwa pembangunan yang tidak
didasarkan pada kondisi riil struktur perekonomian akan rentan terhadap gejolak faktor
eksternal. Kondisi riil dimaksud harus dicirikan oleh dominasi sektor pertanian dan
pedesaan dalam memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan,
peningkatan pendapatan dan terbukanya kesempatan kerja (Marsigit, 2010).
Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), jika tidak direspon dengan cepat
akan menyebabkan produk-produk impor akan membanjiri pasar-pasar domestik tanah
air, termasuk produk pangan. Dampaknya sudah dipastikan akan membahayakan
perekonomian nasional karena sumberdaya lokal tidak dapat bersaing dengan produk
impor, meningkatnya kecenderungan pola konsumtif masyarakat, dan meningkatnya
angka pengangguran. Pembangunan perlu diarahkan kepada pemanfaatan potensi
sumberdaya alam lokal terutama dalam penganekaragaman produk olahan pangan lokal
seperti jagung. Komoditas pangan lokal unggulan seperti jagung telah lama menjadi
sandaran pemenuhan kebutuhan karbohidrat bagi masyarakat. Jagung sebagai salah satu
sumber pangan lokal memiliki potensi untuk terus dikembangkan dan menjadi sandaran
sumber diversifikasi pangan yang menunjang upaya ketahanan pangan nasional.
Jagung merupakan palawija sumber karbohidrat yang memegang peranan
penting kedua setelah beras. Jagung juga mengandung unsur gizi lain yang diperlukan
manusia yaitu kalori, dan protein. Dengan mengkonsumsi aneka macam produk olahan
jagung, berarti telah melaksanakan program diversifikasi pangan non beras. Pengolahan
jagung menjadi berbagai macam produk olahan, akan dapat meningkatkan nilai
ekonomi dan nilai guna jagung sebagai bahan pangan non beras, disamping dapat
meningkatkan pendapatan keluarga. Teknik pengolahannya dapat berasal dari jagung
yang masih segar maupun yang telah kering (Purnomo dkk, 2012).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa produk unggulan sektor pertanian
di daerah Labuapi adalah jagung dengan luas panen 3.296 Ha dengan rata-rata produksi
perhektar 32,79Kw/Ha. Dengan ketersediaan jagung yang sangat melimpah tersebut,
tidak memberikan dampak yang berarti bila tidak diimbangi dengan peningkatan
pendapatan petani. Hal ini dikarenakan, jagung akan cepat mengalami kerusakan jika
tidak diberi perlakuan yang sebaik-baiknya setelah dipanen terutama jagung yang
dipanen dalam usia yang masih muda. Permasalahan yang dihadapi Petani Jagung di
daerah Labuapi adalah belum adanya upaya dan pengembangan yang baik dalam usaha
diversifikasi produk olahan jagung yang berdaya jual tinggi dan bernilai ekonomis.
Kondisi ini dikarenakan masyarakat petani daerah ini belum memiliki keterampilan
dalam teknologi pengolahan tersebut. Selain itu, minat masyarakat terhadap pangan
berbasis jagung masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan sebagian
masyarakat tentang nilai gizi jagung, tampilan produk pangan dari jagung yang kurang
menarik, dan adanya anggapan bahwa jagung hanya dikonsumsi oleh masyarakat
berekonomi lemah.
Salah satu cara yang efektif dalam rangka penerapan teknologi tepat guna
dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan pasca panen masyarakat Labuapi pada
tanaman jagung yaitu tanaman jagung menjadi produk diversifikasi bernutrisi dan
bernilai jual tinggi, sehingga dapat meningkatkan keterampilan masyarakat Labuapi
guna mendukung pemantapan swasembada pangan. Diversifikasi atau
penganekaragaman pangan adalah proses pemilihan pangan yang tidak tergantung
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kepada satu jenis saja, melainkan terhadap macam-macam bahan pangan mulai dari
aspek produksi, aspek pengolahan, aspek distribusi hingga aspek konsumsi pangan
tingkat rumah tangga (www.iptek.apjii.or.id., 25 Desember 2015).
Salah satu tanaman pangan yang memiliki peranan strategis dan bernilai
ekonomis serta mempunyai peluang untuk dikembangkan adalah jagung. Karena jagung
berperan sebagai bahan baku industri pangan dan pengolahan bahan makanan. Jagung
memiliki kedudukan sebagai sumber utama karbohidrat dan protein setelah beras.
Kandungan karbohidrat jagung dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji.
Karbohidrat dalam bentuk pati umumnya berupa campuran amilosa dan amilopektin.
Pada jagung ketan, sebagian besar atau seluruh patinya merupakan amilopektin.
Perbedaan ini tidak banyak berpengaruh pada kandungan gizi, tetapi lebih berarti dalam
pengolahan sebagai bahan pangan. Jagung manis diketahui mengandung amilopektin
lebih rendah tetapi mengalami peningkatan fitoglikogen dan sukrosa.
Jagung memiliki potensi yang cukup besar untuk diusahakan secara agribisnis,
hal ini karena tanaman ini memiliki prospek yang cerah untuk diusahakan baik dari
aspek budidaya maupun dari aspek peluang pasar. Dari aspek budidaya, tanaman jagung
tidak sulit untuk dibudidayakan.Tanaman jagung dapat tumbuh hampir di semua jenis
tanah.Yang terpenting dan sangat berhubungan erat dengan hasil jagung adalah
tersedianya unsur hara pada tanah tersebut. Dari aspek peluang pasar, tanaman jagung
mempunyai prospek yang cerah untuk diusahakan, karena permintaan konsumen dalam
negeri dan peluang ekspor yang terus meningkat. Permintaan pasar dalam negeri dan
peluang ekspor komoditas jagung cenderung meningkat dari tahun ke tahun, baik untuk
memenuhi kebutuhan pangan maupun non pangan. Disamping itu juga prospek pasar
produksi jagung semakin baik, karena didukung oleh adanya kesadaran gizi dan
pengembangan diversifikasi produk olahan jagung pada masyarakat. Produk olahan
jagung untuk keperluan industri rumah tangga seperti tempe jagung, susu jagung, dodol
jagung, mie jagung dan produk jagung olahan lainnya serta untuk ekspor memerlukan
produk jagung dalam jumlah yang besar. Keadaan ini merupakan peluang pasar yang
potensial bagi petani dalam mengusahakan tanaman jagung. Dengan demikian
peningkatan produksi jagung baik kualitas maupun kuantitas sangat penting.
Adapun pengembangan usaha diversifikasi produk olahan jagung yang meliputi:
Dodol Jagung, merupakan terobosan baru untuk mengembangkan produk jagung yaitu
dengan mengolahnya menjadi dodol jagung manis rendah kalori. Hal ini dikarenakan
harga jagung di pasaran yang relatif murah sehingga dengan usaha dodol tersebut dapat
dijadikan alternatif usaha baru bagi petani jagung. Susu Jagung, merupakan cairan yang
berwarna putih kekuningan yang berasal dari ekstrak biji jagung dengan atau tanpa
penambahan bahan lainnya. Mie Jagung, merupakan salah satu jenis pangan yang
sudah sangat dikenal dan disukai oleh masyarakat dari berbagai lapisan, yang biasa
dikonsumsi sebagai makanan sarapan atau makanan selingan.Tempe jagung, merupakan
salah satu bahan makanan yang sangat digemari oleh masyarakat. Tempe biasanya
dibuat dari kedelai tetapi jagung juga bisa olah menjadi tempe. Proses pengolahan
tempe jagung cukup sederhana sehingga berpotensi membuka peluang usaha sebagai
industri rumah tangga. Mutu produk olahan yang baik dapat meningkatkan nilai jual dan
memperluas pasar.
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BAHAN DAN METODA
Bahan dan Alat
Adapun bahan-bahan yang diperlukan meliputi: ragi, minyak kelapa, garam
dapur, tepung ketan, tepug terigu, gula pasir, gula merah, mentega, vanili, kelapa.
Sedangkan alat-alat yang diperlukan yaitu: blender, mesin pasta, kompor, ember plastik,
bar plastik, baskom, pisau, saringan, dandang besar, oven, mixer, panci, sendok,
centong, sutil, neraca, wajan dan mesin pengupas.
Metode Pelaksanaan
Kegiatan pengabdian ini telah dilakukan selama 3 bulan yakni mulai bulan Mei
sampai dengan Juli 2016. Lokasi kegiatannya yaitu Desa Telagawaru Kecamatan
Labuapi Lombok Barat yang terdiri dari 3 dusun yakni Dusun Telagawaru, Dusun
Gubuk Aida, Dusun Paok Kambut. Dipilihnya lokasi ini karena merupakan penghasil
jagung yang terbanyak di propinsi Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 45 responden yang
memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu ibu-ibu rumah tangga kelompok PKK dan
petani jagung. Metode yang digunakan untuk mendukung keberhasilan program
pengbdian ini adalah workshop dan pendampingan. Pengumpulan data dilakukan
melalui observasi dan pengisian angket. Sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung selama
proses praktik berlangsung dalam diversifikasi produk olahan jagung seperti tempe
jagung, dodol jagung, susu jagung dan mie jagung. Data hasil kegiatan pengabdian
dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh deskripsi dan kesimpulan yang dapat
menjawab pertanyaan-pertanyaan. Aspek-aspek keterampilan masyarakat yang diamati
selama proses diversifikasi produk olahan jagung, disajikan dalam Tabel 1.1 berikut.
Tabel 1.1. Aspek-aspek keterampilan masyarakat selama proses diversifikasi produk
olahan jagung
NO

ASPEK YANG DIAMATI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kehadiran dalam kegiatan praktek pengolahan produk jagung
Kecermatan dalam praktek pengolahan produk jagung
Kerjasama dengan sesama peserta praktek pengolahan produk jagung
Keterlibatan dalam diskusi
Keterlibatan dalam kegiatan praktek pengolahan produk jagung
Kemampuan mengambil keputusan atau inisiatif
Kemampuan komunikasi dengan sesama peserta
Ketertarikan terhadap materi praktik pengolahan produk jagung
Kemampuan menyelesaikan tugas-tugas praktek pengolahan produk jagung
Kualitas hasil atau produk yang dibuat dalam praktik pengolahan produk jagung

3. Cara Kerja
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Jagung

Dicuci bersih

Digiling

T. Jagung+ T. Terigu+Garam+Air

Dikukus

Dipisahkan kulitnya

Pengadonan dengan mixer

Dicuci

Ditiriskan/didinginkan

Ragi tempe

Dibentuk
lembaran/percetakan

Mie jagung

Direndam (30 menit)

Digiling dengan air

Gula merah direbus

Dicampurkan

Disaring

Dicampur dengan gula pasir,
santan, dan mentega

Dicetak/dibungkus

Dipanaskan (30 menit)
Dimasak sampai kental

Ditutup dengan plastik (plastik
dilubangi)

Tambahkan aroma sesuai selera

Ditambahkan tepung ketan

Susu jagung
Dibiarkan hingga tumbuh
jamur (1 malam)

Dimasak sampai matang

Ditiris/didinginkan

Tempe Jagung
Seminar NasionalDiagram
Fakultas Pertanian
Universitas Mataram,
2016
1. Diversifikasi
Produk
Olahan

Jagung

Dodol jagung
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, tim
pengabdian
memperoleh informasi bahwa sebagian besar produksi jagung di daerah Labuapi
hanya dijual dalam bentuk segar yang biasanya dipergunakan untuk direbus
ataupun dijadikan sebagai sayuran dan sebagiannya lagi dikeringkan untuk
dijadikan sebagai pakan ternak. Selain itu, belum adanya upaya dan
pengembangan yang baik dalam usaha diversifikasi produk olahan jagung yang
berdaya jual tinggi dan bernilai ekonomis. Kondisi ini dikarenakan masyarakat
petani daerah Labuapi belum mengenal teknologi pengolahan tersebut serta minat
masyarakat terhadap pangan berbasis jagung masih rendah. Hal ini disebabkan
oleh kurangnya pengetahuan sebagian masyarakat tentang nilai gizi jagung,
tampilan produk pangan dari jagung yang kurang menarik, dan adanya anggapan
bahwa jagung hanya dikonsumsi oleh masyarakat berekonomi lemah.
Berikut hasil penilaian keterampilan masyarakat dari 3 (tiga) dusun
berdasarkan beberapa aspek yang diamati disajikan dalam Tabel 1.2.
Tabel 1.2. Hasil penilaian keterampilan masyarakat berdasarkan aspek yang
diamati
NO

ASPEK YANG DIAMATI

1.

Kehadiran dalam kegiatan praktek
pengolahan produk jagung
Kecermatan dalam praktek
pengolahan produk jagung
Kerjasama dengan sesama peserta
praktek
Keterlibatan dalam diskusi
Keterlibatan dalam kegiatan praktek
pengolahan produk jagung
Kemampuan mengambil keputusan
atau inisiatif
Kemampuan komunikasi dengan
sesama peserta
Ketertarikan terhadap materi praktek
pengolahan produk jagung
Kemampuan menyelesaikan tugastugas praktek pengolahan produk
jagung
Kualitas hasil atau produk yang
dibuat dalam praktek pengolahan
produk jagung
Rata-rata

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Perolehan Skor Keterampilan
Masyarakat di Dusun
Telagawaru Gubuq Aida
Paok
Kambut
100
100
95
90

95

85

90

90

90

80
85

95
90

80
85

80

85

80

95

90

90

95

98

90

85

87

80

80

90

85

80

84

78

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa keterampilan masyarakat di
Dusun Telagawaru berkategori terampil, sedangkan di Dusun Gubuk Aida
berkategori sangat terampil, sementara di Dusun Paok Kambut berkategori
terampil. Hal ini menunjukan terjadi peningkatan keterampilan masyarakat
melalui diversifikasi produk olahan jagung.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan
bahwa keterampilan masyarakat Labuapi meningkat melalui penerapan teknologi
diversifikasi produk olahan jagung.
Saran
Berdasarkan pengamatan yang diperoleh dari kegiatan ini, maka perlu dilanjutkan
dengan pembinaan yang berkesinambungan dan memberi pembekalan tentang
teknik pengemasan, penjualan dan manajemen pemasaran.
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Ucapan terima kasih disampaikan kepada:
1. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal
Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi atas bantuannya dalam mendanai kegiatan pegabdian ini.
2. LPPM IKIP Mataram atas bantuannya dari aspek manajemen sehingga
kegiatan ini dapat dilaksanakan.
3. Masyarakat Petani Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi Kabupaten
Lombok Barat atas partisipasi aktifnya.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah
memberikan dukungan baik secara moral maupun material.
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(APPLICATION OF Arachis pintoi BIOMULCH TO REDUCE SOIL
EROSION AND WEED INVASION IN SLOPPY LAND)
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ABSTRAK
Mayoritas lahan pertanian untuk budidaya sayuran di Jawa Barat merupakan lahan
di perbukitan yang bertopografi miring. Pengelolaan lahan miring perlu
diperhatikan, sehingga dapat mempertahankan kualitas lahan tersebut untuk
pertanian berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari seberapa
besar pengaruh aplikasi mulsa dalam upaya menurunkan erosi tanah serta
menekan pertumbuhan gulma di lahan pertanian bertopografi miring. Percobaan
dilakukan secara paralel pada lahan datar dan lahan miring di kebun percobaan
Cikabayan Kampus IPB, Dramaga Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini
menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) satu faktor dengan 3
taraf perlakuan jenis mulsa, yaitu tanpa mulsa, mulsa plastik hitam perak dan
biomulsa Arachis pintoi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi biomulsa
A. pintoi mampu menekan laju erosi di lahan datar hingga 28% dibandingkan
perlakuan MPHP dan 56% dibandingkan perlakuan tanpa mulsa. Pada lahan
dengan kemiringan 10%, penekanan laju erosi pada bedengan dengan biomulsa
A. pintoi hingga 37% dibandingkan perlakuan MPHP dan 38% dibandingkan
perlakuan tanpa mulsa. Aplikasi mulsa plastik hitam perak di lahan datar dan
lahan miring menunjukkan jumlah spesies gulma terendah dibandingkan
perlakuan biomulsa A.pintoi maupun tanpa mulsa.
Kata kunci: Arachis pintoi, metode pin, Mulsa plastik, Nisbah Jumlah Dominansi
(NJD) gulma

ABSTRACT
The majority of agricultural land for vegetables cultivation in West Java is
sloping in topography. Sloping land management is important, to maintain soil
quality and ensure sustainable agriculture. This research was conducted to study
the influence of mulch application in reducing soil erosion and suppress the
growth of weeds in sloping agricultural land. The experiments were performed in
paralel on flat and slopy land in the Cikabayan Experimental Station, IPB,
Dramaga, Bogor. Randomized completely block design (RCBD) was used in this
experiment with a single factor; types of mulch, and three levels of treatment; no
mulch, plastic mulch and Arachis pintoi biomulch. The results showed that the
application A. pintoi biomulch was able to reduce the rate of erosion in flat land
up to 28% compared plastic mulch treatment and 56% compared to no mulch
treatment. On slopes land of 10%, the decrease in the rate of erosion on the bed
with A. pintoi biomulch up to 37% compared to plastic mulch treatment and 38%
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compared to no mulch treatment. Applications of plastic mulch on flat and slopy
land showed the lowest number of weed species compared to A.pintoi biomulch
and no mulch treatments.
Keywords: Arachis pintoi, pin method, plastic mulch, Total Dominance Ratio
(NJD) of weed
LATAR BELAKANG
Mayoritas lahan pertanian untuk budidaya sayuran di Jawa Barat merupakan
lahan di perbukitan yang bertopografi miring. Pengelolaan lahan miring perlu
diperhatikan, sehingga dapat mempertahankan kualitas lahan tersebut untuk
pertanian berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari seberapa
besar pengaruh aplikasi mulsa dalam upaya menurunkan erosi tanah serta
menekan pertumbuhan gulma di lahan pertanian bertopografi miring.
Sentra budidaya sayuran banyak terdapat di daerah perbukitan yang
bertopografi miring seperti di pegunungan. Saat musim hujan, terpaan air hujan
mengakibatkan aliran air di permukaan yang membawa partikel tanah bersama
humus yang mudah tererosi. Erosi adalah pengikisan dan perpindahan tanah dari
suatu tempat ke tempat lain yang diakibatkan oleh media alami. Erosi itu sendiri
meliputi proses pelepasan partikel-partikel tanah (detachment), penghanyutan
partikel-partikel tanah (transportation), dan pengendapan partikel-partikel tanah
yang telah terhanyutkan (deposition) (Arsyad, 2010). Teknik pengelolaan tanah
juga belum memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air yang semakin
meningkatkan bahaya erosi. Erosi menyebabkan tanah kehilangan kesuburannya,
sehingga dapat menyebabkan menurunnnya produktivitas tanaman yang ditanam
di atasnya.
Kerusakan yang diakibatkan erosi terjadi dalam beragam bentuk; erosi
menimbulkan dampak buruk bagi lahan tempat tanah tercuci, merusak area di
bawahnya melalui banjir dan sedimen, dan juga berdampak secara ekonomis
karena menurunkan pendapatan petani, pengusaha, dan pabrik yang
mengandalkan produktivitas lahan pertanian tersebut (Kohnke dan Betrant, 1959).
Kerugian yang paling nyata akibat erosi adalah rendahnya produktivitas lahan
pertanian dan penggembalaan atau kerugian atas kerusakan yang terjadi.
Salah satu teknik untuk mencegah terjadinya erosi dalam budidaya sayuran
intensif adalah menggunakan mulsa. Terdapat berbagai jenis mulsa seperti mulsa
plastik, mulsa bahan organik sisa panen (jerami) maupun mulsa hidup (biomulsa).
Mulsa hidup yang sering digunakan pada sistem budidaya tanaman adalah jenis
kacang-kacangan, atau biasa disebut dengan legume cover crop (LCC), namun
mulsa hidup tidak terbatas dari tanaman kacangan, bisa juga dari jenis tanaman
penutup tanah lainnya seperti rumput.
Arachis pintoi L. merupakan tanaman tahunan golongan kacang-kacangan
(leguminosae) yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Berdasarkan hasil
penelitian Kartika et al. (2009), A. pintoi sangat baik ditanam sebagai biomulsa
pada produksi sayuran dan buah, tanaman penutup tanah, bahan hijauan makanan
ternak, ataupun sebagai tanaman hias. Tanaman legum baik herba maupun perdu
mempunyai kemampuan mengikat N udara dan merubahnya menjadi bentuk N
yang tersedia bagi tanaman bila bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium.
Pemulsaan mempengaruhi evaporasi dan kondisi suhu tanah, sehingga
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kelembaban tanah dapat dipertahankan (Sugiono, 2007). Tanah akan terlindungi
dari bahaya aliran air dan resapan air ke dalam tanah akan semakin baik (Rosliani
et al. 2002).
Penanaman A. pintoi sebagai penutup tanah (biomulsa) diharapkan mampu
menutupi tanah sehingga dapat menekan terjadinya erosi tanah dan invasi gulma
di lahan pertanian, serta dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Penelitian
ini bertujuan mempelajari seberapa besar pengaruh penanaman A. pintoi sebagai
biomulsa dalam upaya menurunkan erosi tanah dan invasi gulma di lahan
pertanian datar dan miring.

BAHAN DAN METODA
Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Cikabayan Bawah kampus IPB,
Dramaga Bogor. Areal penelitian datar dan bertopografi miring dengan elevasi
250 m dpl dan curah hujan rata-rata 2 860.6 mm/tahun. Penelitian dimulai bulan
Desember 2014 sampai Juni 2015. Percobaan dilakukan secara paralel pada lahan
datar (0%) dan lahan miring (10%). Penelitian ini menggunakan rancangan
kelompok lengkap teracak (RKLT) satu faktor dengan 3 taraf perlakuan jenis
mulsa, yaitu tanpa mulsa, mulsa plastik hitam perak (MPHP) dan biomulsa A.
pintoi. Setiap perlakuan diulang empat kali. Setiap satuan percobaan berbentuk
bedengan berukuran 10 m x 1.2 m. Di setiap bedeng ditanam tanaman buncis
tegak dengan jarak tanam 40 cm x 25 cm (zigzag) sebagai tanaman utama.
Model aditif linear yang digunakan adalah
Yij = μ + τi + βj + ɛij , dimana i = 1,2,3,4,5 ; j = 1,2,3
Keterangan:
Yij = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j
μ = rataan umum
τi = pengaruh jenis mulsa ke-i
βj = pengaruh kelompok ke-j
ɛij = pengaruh acak pada jenis mulsa ke-i dan kelompok ke-j
Jika terdapat pengaruh nyata dari perlakuan yang diuji berdasarkan uji
ragam pada taraf nyata 95 %, maka dilakukan uji lanjut untuk melihat perbedaan
antar perlakuan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 95 % (Gomez
dan Gomez, 1995).
Pengolahan tanah dilakukan sedalam 20 cm dua minggu sebelum
penanaman A. pintoi, selanjutnya digaru dan diratakan dengan cangkul. Petakpetak percobaan dibuat dengan ukuran 10 m x 1.2 m dengan jarak antar petak 30
cm dan jarak antar ulangan 50 cm. Pemberian pupuk kandang, kapur, dan pupuk
dasar dilakukan setelah pembuatan bedengan tepat pada lubang tanam, kemudian
ditunggu selama dua minggu. Pupuk dasar yang digunakan adalah campuran
pupuk Urea (200 kg/ha), SP-36 (150 kg/ha), KCl (150 kg/ha). Aplikasi pupuk
dasar pada perlakuan biomulsa A. pintoi dan tanpa mulsa dilakukan dua minggu
sebelum penanaman buncis sedangkan aplikasi pupuk dasar pada perlakuan
mulsa plastik hitam perak dilakukan sebelum pemasangan mulsa tepat di lubang
tanam.
Bahan tanam A. pintoi yang digunakan untuk penelitian adalah berbentuk
stek batang yang diperbanyak sendiri. Ukuran stek seragam dan umur
pengambilan sama serta masih segar. Stek berukuran 15 cm atau empat ruas
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direndam selama satu malam dalam air yang telah dicampur dengan 1 g rootone
dalam 1 liter air. Stek tersebut ditanam dengan jarak antar stek 15 cm x 15 cm.
Pemupukan susulaan dilakukan setelah tanaman buncis sudah berumur 4
minggu setelah tanam (MST). Pupuk yang digunakan adalah Gandasil D sebagai
starter solution dengan konsentrasi 20 g per 10 liter air dan NPK 16-16-16
sebanyak 100 g per 10 liter air dilakukan seminggu sekali selama fase vegetatif
dan generatif.
Pengamatan yang dilakukan meliputi:
A. Pengamatan pada lahan yang ditanami Arachis pintoi meliputi:
1. Persentase tumbuh (%). Persentase tumbuh dihitung berdasarkan jumlah
stek yang dapat hidup di lahan. Pegukuran dilakukan mulai 1 MST
sampai 2 MST.
2. Persentase penutupan (%). Persentase penutupan diamati menggunakan
kuadrat 1.2 m x 1 m. Penutupan A. pintoi diamati pada 30, 45, 60, 75,
dan 90 hari setelah tanam (HST).
3. Bobot biomassa (g). Bobot A. pintoi ditimbang dikhir penelitian. A.
pintoi yang diukur diambil dari hasil lemparan acak kuadran di bedengan
per perlakuan.
4. Panjang akar (cm). Panjang akar diukur segera setelah panen berakhir,
mulai dari pangkal akar sampai ujung akar terpanjang dengan
menggunakan meteran.
B. Pengamatan pada gulma meliputi:
Pengamatan gulma menggunakan kuadran berukuran 0.5 m x 0.5 m
dan dilakukan dua minggu sebelum penanaman buncis dan dua minggu
setelah panen buncis berakhir.
1. Jenis gulma yang tumbuh. Gulma yang telah diambil dari lahan
dipisahkan berdasarkan spesies masing-masing.
2. Jumlah gulma. Gulma dihitung berdasarkan jumlah individu per spesies.
3. Bobot kering (g). Perhitungan bobot kering dilakukan dengan cara
mengoven gulma pada suhu 80 0C selama tiga hari kemudian ditimbang
bobotnya.
4. Dominasi gulma. Dominasi gulma dianalisis dengan menggunakan NJD
(Nisbah Jumlah Dominansi). Nilai NJD dicari berdasarkan rata-rata 3
nilai penting, yakni kerapatan nisbi, frekuensi nisbi, dan bobot kering
nisbi.
C. Pengamatan terhadap erosi tanah
Pendugaan erosi dilakukan dengan menggunakan metode tongkat
(erosion pin) menggunakan bambu yang berukuran kecil dengan panjang
70 cm. Pengukuran dilakukan di awal penancapan tongkat dan di akhir
penelitian. Jumlah yang digunakan sebanyak lima tongkat per bedengan.
Penancapan tongkat dilakukan setelah penanaman buncis di lahan yang
disebar secara acak di atas bedengan.
Erosi tanah (E) (Ton/ha) = Rata-rata tebal tanah yang hilang (cm) x
Bobot isi tanah (g/cm3)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Umum
Curah hujan rata-rata di wilayah Dramaga pada saat penelitian sebesar 238
mm dengan rata-rata hari hujan 24 hari/bulan (BMKG Dramaga, 2015). Kondisi
awal lahan datar dan lahan miring dipenuhi dengan gulma. Jenis vegetasi pada
lahan datar dan lahan miring tidak sama. Lahan datar merupakan lahan bekas
penelitian dan praktikum yang sering digunakan untuk budidaya tanaman.
Penanaman terakhir dilakukan pada bulan Mei 2014 dengan komoditas jagung.
Lahan miring juga merupakan lahan penelitian dan praktikum untuk konservasi
tanah dan air tetapi sudah sejak tahun 2013 tidak pernah digunakan untuk kegiatan
budidaya tanaman. Tanah penelitian termasuk jenis tanah Latosol (Inceptisol)
dengan tekstur tanah liat. Menurut Hakim et al. (1968) tanah liat merupakan tanah
dengan permeabilitas yang lambat sehingga harus diperhatikan dalam pemberian
air agar tidak terjadi penggenangan yang dapat mengganggu aerasi tanah.
Persentase tumbuh A. pintoi pada lahan datar sebesar 93.44% sedangkan
lahan miring sebesar 90.23%. Tanaman A. pintoi dapat menutupi permukaan
bedengan pada 90 HST, persentase penutupan permukaan bedengan oleh A. pintoi
sebesar 94.8% di lahan miring dan 84.4% di lahan datar (Gambar 1). Bedeng
dengan perlakuan mulsa ditanami dengan tanaman buncis tegak sebagai tanaman
utama. Kondisi lahan setelah penanaman buncis pada masing-masing perlakuan
umur 4 MST dapat dilihat pada Gambar 1.

A

B

C

A

B

C

D

E

F

Gambar 1. Kondisi lahan D
tanaman buncis tegak umur 4 MST pada berbagai perlakuan.
F
E
(A) Lahan datar tanpa mulsa; (B) Lahan datar mulsa plastik hitam perak; (C)
Lahan datar biomulsa Arachis pintoi; (D) Lahan miring tanpa mulsa; (E)
Lahan miring mulsa plastik hitam perak; (F) Lahan miring biomulsa Arachis
pintoi

Pengaruh Perlakuan Biomulsa terhadap Pertumbuhan A. pintoi
Pertumbuhan Tanaman A. pintoi
Pertumbuhan tanaman A. pintoi di lahan miring lebih baik dibandingkan
dengan lahan datar. Hal ini di diduga akibat perbedaan struktur kimia, fisik dan
biologi tanah antara lahan datar dengan lahan miring. Benih buncis ditanam di
lapangan setelah tanaman penutup tanah A. pintoi menutup penuh permukaan
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

1057

tanah, yakni 3 bulan. Waktu pertumbuhan dan produksi buncis tegak pada
penelitian ini sekitar 3 bulan, dengan demikian bobot biomassa tanaman penutup
tanah (A. pintoi) yang dihasilkan pada penelitian ini adalah selama 6 bulan. Dari
hasil pengamatan di lapangan (akhir penelitian) diketahui bahwa jumlah bintil
akar pada A. pintoi adalah sedikit dan kurang efektif. Menurut Adiwiganda (1984)
pembentukan bintil akar dan penambatan N2 dari udara pada Calopogonium
caeruleum sebagai penutup tanah dapat meningkat dengan penggunaan gum arab.
Panjang akar tanaman A. pintoi di lahan datar sebesar 14.0 cm sedangkan di
lahan miring sebesar 18.4 cm. Biomassa A. pintoi sebesar 1 100 g/m2 yang
diperoleh di kebun vanili (Evisal 2003) mirip dengan hasil yang diperoleh dari
penelitian di lahan miring ini yakni sekitar 1 475.5 g/m2 sedangkan lahan datar
lebih kecil yaitu 749.0 g/m2. Dari hasil tersebut terlihat bahwa biomassa dan
panjang akar A. pintoi di lahan miring lebih besar dibandingkan dengan lahan
datar. Hal ini disebabkan oleh tingkat pertumbuhan tanaman A. pintoi di lahan
miring yang lebih baik.
Penutupan A. pintoi
Penutupan A. pintoi pada setiap petak perlakuan diamati secara visual
dengan melihat persentase tanaman A. pintoi yang menutupi kuadrat ukuran 1.2 m
x 1 m sepanjang bedengan. Perlakuan biomulsa A. pintoi di lahan miring
menunjukkan persentase penutupan A. pintoi tertinggi sebesar 95 % pada 90 hari
setelah tanam (HST) (Gambar 4). Penutupan A. pintoi sebesar 100 % dapat
diperoleh setelah umur tanaman lebih dari 90 HST (Baharuddin 2010). Kecepatan
tumbuh A. pintoi pada percobaan ini lambat, sehingga pertumbuhan gulma lebih
cepat karena daya saing A. pintoi yang rendah.
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tanah oleh A. pintoi
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tanah dikarenakan oleh tingkat
Umurmenutup
(HST)
pertumbuhan A. pintoi yang lambat. Pertumbuhan yang lambat ini disebabkan
oleh suhu yang panas. Jarak tanam yang digunakan dalam penelitian ini 15 cm x
15 cm. Menurut Huang et al. (2004), penggunaan jarak tanam A. pintoi dengan
jarak 10 cm × 10 cm, penutupannya mencapai 49 % di daerah bukit (tanah tandus,
0.5 % BO) pada 30 HST, 87 % pada 45 HST, 91 % pada 60 HST, sedangkan di
areal taman (tanah subur, 1.5 % BO) penutupannya mencapai 80 % pada 30 HST.
Jarak tanam yang kurang rapat diduga mengakibatkan penutupan A. pintoi
lambat.
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Pengaruh Perlakuan Biomulsa terhadap Erosi Tanah
Tinggi rendahnya laju erosi pada lahan datar ataupun lahan miring
disebabkan oleh faktor penutup tanah dan konservasi tanah yang baik (Nurhayati
2012). Perbedaan-perbedaan nilai besaran erosi yang ditemukan pada percobaan
ini disebabkan oleh tingkat penutupan vegetasi terhadap tanah. Hal ini didukung
oleh penjelasan Arsyad (2010) semakin bagus penutupan tanah akan semakin
mampu menekan laju erosi sehingga nilai erosinya akan kecil, sebaliknya semakin
jarang penutupannya akan semakin besar nilai laju erosinya. Hasil analisis pada
Tabel 1 menunjukkan bahwa secara statistik, penggunaan jenis mulsa tidak
berpengaruh nyata dalam menurunkan erosi tanah, namun dari sisi lingkungan,
bisa diketahui bahwa laju erosi tanah dengan perlakuan biomulsa A. pintoi paling
rendah, dengan persentase penekanan laju erosi mencapai 56.38% pada lahan
datar dan 38.30% pada lahan miring.
Perlakuan biomulsa A. pintoi di lahan datar dan lahan miring paling baik
dalam menurunkan erosi tanah pada budidaya buncis tegak. Menurut Sumarni et
al. (2005) tingkat erosi tanah dapat ditekan baik dengan pemberian mulsa organik
maupun dengan penanaman tanaman penutup tanah. Erosi tanah dapat ditekan
oleh biomulsa A. pintoi karena persen penutupan bedengan oleh A. pintoi sudah
mencapai 100 % setelah 90 HST. Pengaruh penutupan permukaan tanah terhadap
erosi juga ditunjukkan oleh hasil penelitian Zuzel dan Pikul (1993) bahwa
semakin tinggi penutupan permukaan tanah maka erosi semakin rendah.
Tabel 1. Pengaruh perlakuan jenis mulsa terhadap erosi tanah
Δ laju erosi
tanah antar
Penekanan
perlakuan lain
Perlakuan
Erosi tanah (ton/ha)
laju erosi
dengan
(%)
perlakuan tanpa
mulsa
Lahan datar
Tanpa mulsa

37.92

0.00

0.00

MPHP

22.98

14.94

39.40

Biomulsa A. pintoi

16.54

21.38

56.38

Tanpa mulsa

56.76

0.00

0.00

MPHP

55.89

0.87

1.53

Biomulsa A. pintoi

35.02

21.74

38.30

Lahan miring

Keterangan: Nilai yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNJ taraf 95 %.
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Pengaruh Perlakuan Biomulsa terhadap Pertumbuhan Gulma
Gulma merupakan tumbuhan yang dapat mengganggu tanaman yang
dibudidayakan. Keberadaanya pada lahan dapat bersaing dalam memperoleh air,
cahaya, unsur hara, dan media tumbuh dengan tanaman budidaya bahkan dapat
menekan pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya. Biomulsa A. pintoi
secara khusus ditanam sebagai penutup tanah dengan tujuan utama menekan
pertumbuhan gulma sehingga dapat meminimalkan persaingan antara tanaman
budidaya dengan gulma. Kecepatan tumbuh gulma menjadi masalah dalam
kegiatan budidaya tanaman. Setiap jenis gulma memiliki tingkat kemampuan
adaptasi yang berbeda-beda. Tanaman juga mempunyai respon tertentu terhadap
gulma, terutama pada periode kritis. Pada periode kritis tanaman, adanya
gangguan gulma dapat menurunkan hasil yang besar (Febrianto 2012).
Analisis vegetasi dilakukan 2 minggu sebelum penanaman buncis dan 2
minggu setelah panen buncis berakhir. Hasil analisis pada Tabel 2 menunjukkan
bahwa perlakuan mulsa plastik hitam perak di lahan datar dan lahan miring pada 2
minggu sebelum tanam juga pada 2 minggu setelah panen buncis berakhir
menunjukkan jumlah spesies gulma terendah. Hal ini disebabkan oleh ruang
tumbuh gulma yang sempit. Perlakuan biomulsa A. pintoi menghasilkan jumlah
spesies gulma yang lebih tinggi dibanding dengan perlakuan tanpa mulsa.
Perlakuan biomulsa A. pintoi di lahan datar dan lahan miring menunjukkan nilai
dominasi golongan daun lebar yang lebih tinggi dibandingkan dengan golongan
rumput maupun teki. Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa perlakuan biomulsa
A. pintoi efektif menghambat pertumbuhan teki baik itu di lahan datar maupun di
lahan miring. Pada 2 minggu sebelum penanaman buncis masih terdapat satu jenis
teki yang hidup. Penanaman buncis dilakukan kemudian seiring bertambahnya
penutupan A. pintoi tidak terdapat gulma golongan teki yang hidup kecuali pada
perlakuan tanpa mulsa. Hal ini diduga karena rumput golongan teki (Cyperus
rotundus) termasuk tanaman yang kurang toleran terhadap naungan (Hall et al.
2012).
Tabel 2 Pengaruh perlakuan jenis mulsa terhadap jumlah gulma di lahan datar
dan lahan miring
Jumlah spesies gulma (gulma)
Perlakuan
2 MSbT
Total
2 MSP
Total
R DL T Jumlah R DL T Jumlah
Lahan datar
Tanpa mulsa
1
7
1
9
5
6 1
12
MPHP
1
9
1
11
5
4 0
9
Biomulsa A. pintoi
1 10 1
12
6 11 0
17
Lahan miring
Tanpa mulsa
2
8
1
11
5
5 0
10
MPHP
1
5
1
7
3
8 0
11
Biomulsa A. pintoi
2
8
1
11
3 11 0
14
Keterangan: MSbT: minggu sebelum tanam buncis, MSP: minggu setelah panen buncis, R:
rumput, DL: daun lebar, T: teki
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Tabel 3 Pengaruh perlakuan jenis mulsa terhadap nisbah jumlah dominansi (NJD)
di lahan datar dan lahan miring
Nisbah jumlah dominansi (%)
Perlakuan
2 MSbT
2 MSP
R
DL
T
R
DL
T
Lahan datar
Tanpa mulsa
6.7
66.6
26.7
59.1
37.3 3.6
MPHP
7.6
75.0
17.4
55.4
44.6 0.0
Biomulsa A. pintoi
6.0
74.9
19.1
45.3
54.7 0.0
Lahan miring
Tanpa mulsa
5.9
87.8
6.3
55.8
44.2 0.0
MPHP
10.4
78.1
11.5
33.0
67.0 0.0
Biomulsa A. pintoi
10.1
85.7
4.2
16.8
83.2 0.0
Keterangan: MSbT: minggu sebelum tanam buncis, MSP: minggu setelah panen buncis, R:
rumput, DL: daun lebar, T: teki

Tabel 3 menunjukkan bahwa golongan gulma yang mendominasi lahan
penelitian di lahan datar dan lahan miring sebelum dilakukan penanaman buncis
adalah golongan daun lebar. Perlakuan biomulsa A. pintoi menekan dominasi
gulma golongan daun lebar. Hal ini diduga spesies gulma golongan daun lebar
ditekan biomulsa A. pintoi melalui penutupannya terhadap permukaan tanah.
Gulma tidak mampu bersaing dengan biomulsa A. pintoi yang menguasai sarana
tumbuh dengan sifatnya yang merambat dan daunnya menutupi permukaan tanah
namun secara umum tetap saja gulma golongan daun lebar yang mendominasi di
lahan datar maupun di lahan miring.
Tabel 4 Pengaruh perlakuan jenis mulsa terhadap bobot kering gulma total
Bobot kering gulma total (g)
Perlakuan
2 MSbT
2 MSP
Lahan datar
Tanpa mulsa
72.7a
103.0a
MPHP
42.0b
91.9a
Biomulsa A. pintoi
144.7a
98.8a
Lahan miring
Tanpa mulsa
84.7a
90.8a
MPHP
42.3a
75.6a
Biomulsa A. pintoi
110.5a
71.1a
Keterangan: MSbT: minggu sebelum tanam buncis, MSP: minggu setelah panen
buncis, R: rumput, DL: daun lebar, T: teki. Nilai yang diikuti huruf
yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
pada taraf uji BNJ 95%.
Salah satu komponen analisis vegetasi pada gulma adalah bobot kering
gulma. Bobot kering ini menunjukkan jumlah biomassa gulma yang terdapat pada
lahan yang diamati. Bobot kering gulma disajikan pada Tabel 4. Perlakuan mulsa
plastik hitam perak relatif lebih efektif menekan pertumbuhan gulma terhadap
bobot kering gulma total dibandingkan dengan perlakuan tanpa mulsa dan
biomulsa A. pintoi. Perlakuan mulsa plastik hitam perak secara statistik dapat
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menekan pertumbuhan gulma terhadap bobot kering total di lahan datar (42.0 g)
dan lahan miring (42.3 g) pada 2 minggu sebelum tanam (MSbT) . Bobot kering
gulma total pada perlakuan mulsa plastik hitam perak secara statistik tidak
berbeda nyata dengan perlakuan lainnya di lahan miring. Perlakuan biomulsa A.
pintoi tidak dapat menekan gulma secara efektif karena kecepatan penutupan yang
rendah memberikan peluang gulma untuk tumbuh dengan baik. Hal yang sama
juga terjadi pada 2 minggu setelah panen buncis berakhir. Perlakuan mulsa plastik
hitam perak di lahan datar menunjukkan nilai terendah namun di lahan miring
perlakuan biomulsa A. pintoi yang paling efektif dalam menekan pertumbuhan
gulma terhadap bobot kering gulma total. Secara statistik perlakuan biomulsa A.
pintoi di lahan datar dan lahan miring tidak berbeda nyata dengan perlakuan
lainnya.

KESIMPULAN
Aplikasi biomulsa A. pintoi mampu menekan laju erosi hingga 56% pada
lahan datar dan 38% pada lahan dengan kemiringan 10% dibandingkan perlakuan
tanpa mulsa. Penekanan jumlah spesies gulma lebih baik pada lahan dengan
mulsa plastik hitam perak.
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LESLIE MATRIX)
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pemanenan populasi abalone
yang dapat dibenarkan dan menyelidiki efek pemanenan abalone dari golongan
umur yang berbeda-beda terhadap banyaknya abalone di Pulau Lombok. Suatu
kebijaksanaan pemanenan di dalam suatu populasi abalone secara periodik
dipanen dikatakan sebagai yang dapat dibenarkan jika hasil dari setiap panen
adalah sama dan distribusi umur dari populasi yang masih tersisa setelah setiap
panen adalah sama Dalam penelitian ini digunakan suatu metode pada bidang
aljabar yaitu dengan menggunakan Matriks Leslie untuk menentukan hasil
optimal yang dapat dibenarkan. Jadi, dari populasi abalone yang termasuk
populasi 0-6 bulan, tidak ada abalone yang dipanen. Dari populasi abalone yang
berusia 6-12 bulan, ada 7,65% abalone yang dipanen. Dari populasi abalone yang
berusia 12-18 bulan, ada 18,74% abalone yang dipanen. Sedangkan dari populasi
abalone dewasa, ada 41,53% abalone yang dipanen setiap tahunnya
Kata kunci :Matriks Leslie, populasi abalone, Pulau Lombok
ABSTRACT
The aims of this research were to analyze the model of abalones’ population
harvesting and to look for the permanent effects of its proccess by the differences
of ages in Lombok Island. The method will be allowed if the process of harvesting
done in the abalone with the same distribution ages and numbers of abalones’ left
in every process. The method were using by Matrix Lesie (Algebra) to find the
allowed optimizing results. The results shows from abalones were investigated,
ages of 0-6 months, none of them were harvested; abalones ages of 6-12
months,7,65% were harvested; abalones ages of 12-18 months,18,74% were
harvested;lastly from abalones after those differences ages 41,53% were
harvested. All of the numbers counted in every year of harvesting process.
Keywords : Leslie matrix, Abalone, Lombok Island
LATAR BELAKANG
Abalon (Haliotis asinina) merupakan salah satu etnofauna andalan NTB
dan nasional sebagai komoditas perairan laut untuk ekspor.Keberadaan siput ini
telah memberikan peranan yang penting bagi perekonomian masyarakat pesisir
tidak hanya untuk dimakan atau dijual di pasar lokal, tapi juga diekspor ke
beberapa negara Asia, Eropa dan Amerika Serikat (Sarkono et al., 2010).Menurut
Faturrahman et al (2013), selama ini penangkapan abalon di alam dilakukan
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secara berlebihan (overexploitation) dan bersifat tidak selektif sehingga
menimbulkan penurunan populasinya secara drastis sehingga dapat mengancam
kelestarian abalon. Hingga kini pengembangan budidaya abalon secara luas dalam
skala industri masih terkendala oleh rendahnya ketersediaan benih dan
pertumbuhan abalone yang lambat.
Total produksi abalon dunia dari hasil budidaya dantangkapan terus
meningkat dari 20,370 tahun 2007 menjadi44, 510 tahun 2008, sementara hasil
tangkapan dari alamcenderung terus menurun dari 20,000 ton pada tahun
1970menjadi 9,000 ton tahun 2008 (Gordon and Cook, 2010) seperti yang tersaji
dalam Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Produksi abalon dunia dari hasil tangkapan
Menurut ACIAR (2007), ekspor abalon Indonesia yang diwakili oleh NTB
ke Hongkong pada tahun 2005 ialah sebesar 5.2 ton dan 3.6 ton pada tahun 2006.
Penurunan produksi abalon harian dari hasil tangkapan terlihat dari jumlah
produksi pada tahun 1980-an yaitu 300 kg per hari yang turun menjadi 200 kg per
hari di tahun 1990-an dankurang dari 100 kg sejak tahun 2000. Selain itu menurut
Setyono DED (2008) dalam Faturrahman (2012) juga telah meneliti tentang
ukuran panjang cangkang abalon yang turun,dari 8 cm pada tahun 1980-an
menjadi 7 cm tahun 1990-an dan ≤ 6 cm sejak tahun 2000.
Penurunan produksi abalon yang disertai dengan mahalnya harga jual (US
$150/kg) dan tingginya permintaan dunia (gap 40% antara permintaan dan
penawaran) tehadap abalon menjadi peluang sekaligus tantangan bagi
pengembangan industrialisasi abalon di Indonesia (Faturrahman, 2012). Untuk
menjawab tantangan ini, Catton et al (2013) melaporkan bahwa suatu model
matriks digunakan untuk menilai potensi pemulihan populasi abalon dengan
memasukkan parameter fekunditas, jarak tetangga terdekat, ukuran agregat, rasio
jenis kelamin, dan ukuran data frekuensi, yang bertujuan untuk mengevaluasi
pengaruh parameter-parameter tersebut pada laju pertumbuhan populasi abalon.
Pada penelitian ini akan digunakan model Leslie mengenai pertumbuhan
populasi Abalon di Pulau Lombok untuk mengetahui model pemanenan Abalon
yang dapat dibenarkan dan menyelidiki efek pemanenan banyaknya bagian yang
berbeda-beda dari golongan umur yang berbeda-beda. Suatu kebijaksanaan
pemanenan di dalam suatu populasi Abalone secara periodik dipanen dikatakan
sebagai yang dapat dibenarkan jika hasil dari setiap panen adalah sama dan

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

1065

distribusi umur dari populasi yang masih tersisa setelah setiap panen adalah sama
(Anton, 2004). Jadi, populasi Abalone tidak akan habis oleh kebijaksanaan
pemanenan yang dapat dibenarkan, hanya pertumbuhan Abalone yang lebih yang
akan dimanfaatkan. Untuk hal tersebut kiranya perlu dilakukan penelitianpenelitian guna mencapai hasil sapi yang lebih optimal.Penelitian yang dilakukan
dalam hal ini adalah penelitian yang bersifat kuantatif dan membentuk model
matematis tentang pemanenan Abalon di Pulau Lombok.
BAHAN DAN METODA
Matriks Leslie
Salah satu model pertumbuhan populasi yang sering digunakan oleh ahli
demografi adalah Matriks Leslie atau yang biasa disebut dengan model Leslie.
Suatu populasi dapat dimodelkan dengan Matriks Leslie dengan mengetahui
jumlah populasi perempuan. Setiap saat, komposisi jumlah perempuan dalam
suatu populasi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor kelahiran, kematian dan
pertambahan usia.
Pada matriks Leslie, untuk mengetahui model pertumbuhan suatu populasi
ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi yaitu:
1. Hanya dibutuhkan jumlah populasi female (perempuan).
2. Usia maksimum yang dapat dicapai suatu populasi.
3. Kelompok usia dari populasi.
4. Daya tahan hidup (survival rate) tiap kelompok usia menuju tahap usia
selanjutnya diketahui.
5. Angka kelahiran (age birth) untuk tiap kelompok usia diketahui
(Yokoyama, 1997).
Misalkan 𝑎𝑖 adalah rata-rata banyaknya anak perempuan yang lahir dari
setiap kelompok 𝑖 dan 𝑏𝑖 adalah perbandingan antara banyak perempuan yang
bertahan hidup (survival rate) sehingga mampu masuk ke dalam kelompok +1 ,
dengan banyaknya perempuan dalam kelompok 𝑖. Perhatikan bahwa paling sedikit
satu𝑎𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛dan 0 < 𝑏𝑖 ≤ 1. Perhatikan juga paling sedikit satu
𝑎𝑖 > 0, karena jika tidak berarti proses kelahiran tidak terjadi dan𝑏𝑖 > 0, karena
jika tidak maka tidak ada perempuan yang dapat bertahan ke dalam kelompok 𝑖 +
1. Matriks
disebutmatriks Leslie.
(Simanihuruk, 2005)
Untuk menjelaskan model pemanenan secara matematis, misalkan
adalah vektor distribusi umur dari populasi pada permulaan
pertumbuhan tersebut.Jadi adalah banyaknya betina dalam kelompok ke-i yang
dibiarkan tidak dipanen. Kurun waktu dari setiap kelompok umur adalah identik
dengan kurun waktu periode pertumbuhan. Misalnya, jika populasi itu dipanen
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setahun sekali, maka populasi itu harus dibagi atas kelompok-kelompok umur satu
tahun. Jika 𝐿 adalah matriks Leslie yang menjelaskan pertumbuhan populasi itu,
maka vektor 𝐿𝑥 adalah vektor distribusi umur dari populasi itu pada akhir periode
pertumbuhan. Misalkan ℎ𝑖 , untuk 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 adalah banyaknya bagian betina
dari kelompok ke-i yang dipanen. Matriks
ℎ1 0
0 ⋯ 0
0 ℎ2
0 ⋯ 0
𝐻 = 0 0 ℎ3 ⋯ 0
⋮
⋮
⋮ ⋱ ⋮
[ 0 0 0 ⋯ ℎ𝑛 ]
merupakan matriks pemanenan (harvesting matrix), dengan 0 ≤ ℎ𝑖 ≤ 1, untuk
𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. Karena banyaknya betina dalam kelas ke-i sebelum setiap panen
adalah entri ke-i dari vektor 𝐿𝑥, maka dapat dilihat bahwa entri ke-i dari vektor
ℎ1 (𝐿𝑥)1
ℎ (𝐿𝑥)2
𝐻𝐿𝑥 = [ 2
]
⋮
ℎ𝑛 (𝐿𝑥)𝑛
adalah banyaknya betina yang dipanen dari kelompok ke-i.
Dari kebijaksanaan pemanenan yang dapat dibenarkan diperoleh
distribusi umum
distribusi umur
pada akhir
pada awal
[
] − [panen] = [
]
periode
periode
pertumbuhan
pertumbuhan
atau secara matematis
𝐿𝑥 − 𝐻𝐿𝑥 = 𝑥
(𝐼 − 𝐻)𝐿𝑥 = 𝑥
(Anton, 2004)
(1
𝑥merupakan vektor eigen dari matriks
− 𝐻)𝐿 yang bersesuaian dengan nilai
eigen 1.
(𝐼 − 𝐻)𝐿
(1 − ℎ1 )𝑎1 (1 − ℎ1 )𝑎2 (1 − ℎ1 )𝑎3⋯ (1 − ℎ1 )𝑎𝑛−1 (1 − ℎ1 )𝑎𝑛
(1 − ℎ2 )𝑏1
0
0
⋯
0
0
=
(1
)𝑏
0
− ℎ3 2
0
⋯
0
0
⋱
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
(1 − ℎ𝑛 )𝑏𝑛−1 0
[ 0
⋯
]
0
0
Dapat dilihat bahwa matriks (1 − 𝐻)𝐿 adalah sebuah matriks yang mempunyai
bentuk samadengan matriks Leslie. Syarat cukup dan syarat perlu agar suatu
matriks Leslie mempunyai nilai eigen sama dengan 1 adalah bahwa laju
pertumbuhannya adalah juga sebesar 1, sehingga
(1 − ℎ1 )[𝑎1 + 𝑎2 𝑏1 (1 − ℎ2 ) + 𝑎3 𝑏1 𝑏2 (1 − ℎ2 )(1 − ℎ3 ) + ⋯ +
𝑎3 𝑏1 𝑏2 ⋯ 𝑏𝑛−1 (1 − ℎ2 )(1 − ℎ3 ) ⋯ (1 − ℎ𝑛 )] = 1
(2.3)
Persamaan ini menempatkan sebuah kendala pada banyaknya bagian pemanenan
yang diperbolehkan. Hanya nilai-nilaiℎ1 , ℎ2 , ⋯ , ℎ𝑛 yang memenuhi persamaan
(2.3) dan yang terletak di dalam [0,1] yang dapat menghasilkan hasil yang dapat
dibenarkan.
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Dengan mengikhtisarkan hasil-hasil yang kita dapatkan sebegitu jauh,
maka kita lihat banyak sekali pilihan nilai-nilaiℎ1 , ℎ2 , ⋯ , ℎ𝑛 yang akan
menghasilkan sebuah nilai yang dibenarkan. (Anton, 2004)
Metoda
Penelitian ini dilaksanakan di Balai Perikanan dan Budidaya Laut Lombok
dan Laboratorium Matematika FMIPA Universitas Mataram.Rancangan penelitian
dimulaidengan menganalisis kebijaksanaan pemanenan sapi secara periodik yang
dapat dibenarkan. Dilanjutkan dengan menentukan distribusi umur pada awal
periode pertumbuhan dan pada akhir periode pertumbuhan. Selanjutnya
mengkonstruksi matriks pemanenan Abalone di Pulau Lombok. Hasil dari matriks
pemanenan tersebut dimodifikasidengan matriks Leslie yang kemudian ditentukan
.
⦁ Balai Perikanan danBudidaya Laut Lombok
⦁ Laboratorium Matematika FMIPA Universitas Mataram
data penelitian
umur maksimum
abalone betina
monitoring
dan analisis

pembagian polulasi abalone
berdasarkan kelompok umur

jumlah populasi
abalon betina

daya tahan hidup

angka kelahiran
matriks Leslie

analisis matlab

nilai eigen
akar Perron
pengujian model

kebijaksanaa
n
pemanenan
monitoring
dan analisis

Model Leslie

distribusiumur pada awal
periodepertumbuhan

distribusiumur pada akhir
periodepertumbuhan

matriks
pemanenan
modifikasi matriks

analisis matlab
nilai eigen
pengujian
hasil

kondisi optimum

Gambar 2. Skema tahapan metode penelitian induktif
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nilai eigennya berdasarkan analisis software Matlab. Pada akhirnya, hasil nilai
eigen ini dapat menentukan banyaknya bagian betina dari tipe kelompok umur
yang dipanen di bawah kebijaksanaan panen yang dapat dibenarkan. Tahap akhir
adalah menyimpulkan kondisi optimum dari kombinasi pemanenan sapi yang
diterapkan pada golongan umur yang berbeda-beda.
Metode penelitian yang dilakukan adalah metode induktif, yaitu dengan
mengumpulkan data-data dan referensi-referensi untuk melakukan analisis
sehingga diperoleh bentuk umum secara matematis dan dapat ditarik suatu
kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Selanjutnya berdasarkan pengambilan data primer ke Balai Perkanan
Budidaya Laut Lombok di Sekotong, Lombok Barat, diperoleh data banyaknya
abalon berdasarkan panjang cangkangnya, yang dibagi menjadi 4 kelompok umur,
yaitu
Tabel 1. Data Banyaknya Abalon Berdasarkan Kelompok Umur
Banyaknya
Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV
abalone
(0-6) bulan (6-12) bulan (12-18) bulan (18-24) bulan
Tahun 2015
1200
1016
924
864
Tahun 2016
1600
1200
968
720

Daya Tahan Hidup (Survival Rate)
Berdasarkan jumlah populasi abalon yang terdiri dari 4 kelompok usia yaitu
kelompok I : [0 – 6) bulan, kelompok II : [6-12) bulan, kelompok III : [12 – 18)
bulan, kelompok IV : [18-24) bulan, sehingga terdapat 3 angka daya tahan hidup
yaitu daya tahan hidup menuju kelompok usia II (SR II), daya tahan hidup menuju
kelompok usia III (SR III), dan daya tahan hidup menuju kelompok usia IV (SR
IV). Daya tahan hidup diperoleh dari perbandingan jumlah abalon pada kelompok
𝑛 pada tahun ke𝑡 dengan jumlah abalon kelompok 𝑛 − 1 pada tahun ke 𝑡 − 1
dengan rumusan sebagai berikut:
𝐵𝑡

𝑆𝑅𝐼𝐼 =

𝐼𝐼
∑𝑛
1 ( 𝑡−1 )
𝐵
𝐼

𝑛

𝑡

𝑡

, 𝑆𝑅𝐼𝐼𝐼 =

𝐵𝐼𝐼𝐼
∑𝑛
1 ( 𝑡−1 )
𝐵𝐼𝐼

𝑛

, 𝑆𝑅𝐼𝑉 =

𝐵𝐼𝑉
∑𝑛
1 ( 𝑡−1 )
𝐵𝐼𝐼𝐼

𝑛

dimana,
𝐵𝐼𝑡
= jumlah populasi abalon usia kelompok I pada tahun 𝑡
𝑡−1
𝐵𝐼
= jumlah populasi abalon usia kelompok I pada tahun 𝑡 − 1
𝐵𝐼𝐼𝑡
= jumlah populasi abalon usia kelompok II pada tahun 𝑡
𝑡−1
𝐵𝐼𝐼
= jumlah populasi abalon usia kelompok II pada tahun 𝑡 − 1
𝑡
𝐵𝐼𝐼𝐼
= jumlah populasi abalon usia kelompok III pada tahun 𝑡
𝑡−1
𝐵𝐼𝐼𝐼
= jumlah populasi abalon usia kelompok III pada tahun 𝑡 − 1
𝑡
𝐵𝐼𝑉
= jumlah populasi abalon usia kelompok IV pada tahun 𝑡
𝑡−1
𝐵𝐼𝑉
= jumlah populasi abalon usia kelompok IV pada tahun 𝑡 − 1
[Yokoyama, 1997]
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Berdasarkan rumusan di atas, didapatkan daya tahan hidup tiap kelompok
usia adalah SR II = 1, SR III = 0,9527, dan SR IV = 0,7792.
Angka Kelahiran (Age Birth)
Angka kelahiran diperoleh dari perbandingan jumlah populasi abalon
kelompok usia I pada tahun ke 𝑡 dengan jumlah populasi abalon kelompok usia
IV pada tahun t-1 secara matematika dirumuskan sebagai berikut:
∑ 𝐵𝑖𝑡−1
𝐵1𝑡
𝐴𝐵 =
𝑛
∑ 𝐵𝑖𝑡 = Jumlah Dewasa yang produktif
𝐵1𝑡−1 = Jumlah Kelas Usia termuda di tahun berikutnya
[Yokoyama, 1997]
Sehingga didapatkan angka kelahiran abalondari induk kelompok usia IV di
Pulau Lombokadalah 1,8518.
Matriks Leslie dan Akar Perron
Dari hasil angka kelahiran dan angka daya tahan hidup dapat
dimodelkansuatu Matriks Leslie sebagai berikut
0
0
1,8518 
0
1
0
0
0 
L
0 0,9527
0
0 


0
0,7792
0 
0

Dengan menggunakan software matlab diperoleh nilai-nilai eigennya
adalah 1  -1,0828i 2  1,0828, 3  0  1,0828i, 4  0  1,0828i . Sehingga
akar perronnya adalah  p  1,0828 . Lebih lanjut, model Leslie dari pertumbuhan
populasi abalon di Pulau Lombok dapat dinyatakan dengan 𝑋 𝑘 = 𝐿𝑋 (𝑘−1) , 𝑘 =
1,2,3, …
Selanjutnya sesuai dengan teorema dalam Prayanti (2010), Model Leslie
tersebut dapat diwakili oleh akar Perron, yaitu jika λ1 adalah akar Perron dari
Matriks Leslie (L) maka X k = L X (k−1) dapat diwakili oleh X k =
λ1 X (k−1) .Sehingga berdasarkan fakta tersebut.matriks Leslie (𝐿) di atas dapat
diwakili dengan suatu konstanta yaitu akar Perron dari matriks tersebut, sehingga
modelnya menjadi X k  1,0828 X ( k 1) .
Akar Perron lebih dari 1, ini berarti bahwa pertumbuhan populasi abalon
akan terus bertambah dengan akar Perron sebesar 1,0828, artinya pertumbuhan
populasi abalon di Pulau Lombok akan meningkat tiap tahunnya sebesar 8,28%.
Untuk menjelaskan model pemanenan secara matematis, misalkan 𝑋 =
[𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 ]adalah vektor distribusi umur dari populasi pada permulaan
pertumbuhan tersebut.Jadi adalah banyaknya betina dalam kelompok ke-i yang
dibiarkan tidak dipanen.
Jika 𝐿 adalah matriks Leslie yang menjelaskan pertumbuhan populasi itu,
maka vektor 𝐿𝑥 adalah vektor distribusi umur dari populasi itu pada akhir periode
pertumbuhan.Misalkan ℎ𝑖 , untuk 𝑖 = 1, 2, 3,4 adalah banyaknya bagian betina
dari kelompok ke-i yang dipanen. Jika abalone ditangkap secara acak, maka
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banyaknya bagian yang sama dari setiap kelompok umur telah dipanen, makaℎ1 =
1
1
ℎ2 = ⋯ = ℎ𝑛 ,sehingga𝐿𝑥 = (1−ℎ) 𝑥.Jadi (1−ℎ) harus merupakan nilai eigen
positif 𝜆1 yang unik dari matriks pertumbuhan Leslie 𝐿 tersebut. Yakni𝜆1 =
1
(1−ℎ), dengan memecahkannya untuk banyaknya bagian pemanenan ℎ, maka kita
1

mendapatkan ℎ = 1 − (𝜆 ).
1

Terlihat bahwa semakin besar 𝜆1 , maka banyaknya bagian hewan yang
dapat dipanen tanpa mengosongkan populasi tersebut akan semakin besar. Nilai
𝜆1 haruslah lebih besar dari 1 supaya banyaknya bagian pemanenan ℎ tersebut
terletak di dalam interval (0,1). Banyaknya bagian pemanenan ℎ adalah
ℎ = 1 − (1⁄𝜆𝑝 ) = 1 − (1⁄1,0828) = 0,07646842
Jadi, kebijaksanaan pemanenan yang merata adalah suatu kebijaksanaan di mana
7,64% dari abalone dari setiap kelompok usia tersebut dipanen setiap tahun.
Vektor distribusi dari abalone tersebut setelah panen adalah
1
1
1
𝑏1 ⁄𝜆1
⁄
1 1,0828
0,9235
𝑥1 = 𝑏1 𝑏2⁄𝜆1 2 = 0,9527⁄1,1724 = [
]
0,8126
3
0,7423⁄1.2695
𝑏1 𝑏2 𝑏3⁄𝜆1
0,5847
[
]
[
]
Jadi, dari populasi abalone yang termasuk populasi 0-6 bulan, tidak ada abalone
yang dipanen. Dari populasi abalone yang berusia 6-12 bulan, ada 7,65% abalone
yang dipanen. Dari populasi abalone yang berusia 12-18 bulan, ada 18,74%
abalone yang dipanen. Sedangkan dari populasi abalone dewasa, ada 41,53%
abalone yang dipanen setiap tahunnya.
KESIMPULAN
Kondisi optimum dari kombinasi pemanenan abalone yang diterapkan
pada golongan umur yang berbeda-beda adalah populasi abalone yang termasuk
populasi 0-6 bulan, tidak ada abalone yang dipanen. Dari populasi abalone yang
berusia 6-12 bulan, ada 7,65% abalone yang dipanen. Dari populasi abalone yang
berusia 12-18 bulan, ada 18,74% abalone yang dipanen.; sedangkan dari populasi
abalone dewasa, ada 41,53% abalone yang dipanen setiap tahunnya.
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ABSTRAK
Penelitian ini didasari dengan fenomena perkembangan kawasan permukiman
yang berdampak terhadap krisis lahan pertanian di Kota Mataram, sehingga perlu
adanya identifikasi perubahan fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman
di Kota Mataram. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perubahan
fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman di Kota Mataram pada tahun
2011-2015. Metode yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dan kuantitatif melalui
analisis pertumbuhan kawasan pemukiman dengan pendekatan eksponensial sederhana
dan analisis daya tampung lahan dengan pendekatan secara deskriptif kuantitatif. Hasil
yang diperoleh dari penelitian ini yaitu adanya penyusutan dari luasan lahan pertanian
pada tahun 2011 seluas 2.880 Ha dan pada tahun 2015 menjadi 2.763 Ha atau lahan
pertanian dalam kurun waktu 5 tahun mengalami penyusutan seluas 117,31 Ha. Dari
luas lahan yang mengalami penyusutan tersebut, 75% atau seluas 87,8 Ha lahan
pertanian dialihfungsikan sebagai kawasan permukiman, sehingga untuk lahan
permukiman mengalami peningkatan dari luas lahan dari tahun 2011 seluas 2.313 Ha
menjadi 2.401 Ha di tahun 2015. Berdasarkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Mataram tahun 2011-2031 luas lahan dengan peruntukan kawasan permukiman
adalah seluas 2.039 Ha. Sebagai arahan pelestarian kawasan pertanian untuk
mewujudkan keselarasan penggunaan lahan dengan peruntukan sebagai kawasan
permukiman maka dilakukan pembangunan perumahan dan permukiman secara vertikal
dan menerapkan konsep hunian berimbang, perencanaan kawasan permukiman baru
yang diarahkan pada lahan pertanian beririgasi non teknis, mempertahankan pola klaster
permukiman untuk menghindari penyatuan kawasan permukiman, serta pemenuhan
kebutuhan terhadap ruang terbuka hijau.
Kata Kunci: Perubahan Fungsi Kawasan, Permukiman, Pertanian, Daya tampung
lahan.
ABSTRACT
This research is based on the phenomenon of residential areas that have an
impact on agricultural land crisis in Mataram, thus the need for the identification of
changes in the function of agricultural area into a residential area in the city of
Mataram. The purpose of this study was to determine the rate of change in the function
of agricultural areas into residential areas in the city of Mataram in 2011-2015. The
method used is a qualitative and quantitative description through analysis of the growth
of residential areas with simple exponential approach and analysis capacity of the land
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with quantitative descriptive approach. Results obtained from this research that the
shrinkage of agricultural land area in 2011 covering an area of 2,880 hectares and in
2015 to 2,763 hectares or agricultural land within a period of 5 years experience
shrinking area of 117.31 hectares. Of land area experiencing depreciation, 75%, or an
area of 87.8 hectares of agricultural land converted as residential areas, so as to land
the settlements has increased the land area of 2011 covering an area of 2,313 hectares
to 2,401 hectares in 2015. Based on Spatial Planning Policy the city of Mataram in
2011-2031 allotment of land to the settlement area is an area of 2,039 hectares. As the
direction of the preservation of agricultural areas to realize harmony land use
designation as a residential area so do housing and settlement development vertically
and apply the concept of balanced residential, area planning new settlements directed
at agricultural land irrigated non-technical, maintain the pattern of clusters of
settlements to avoid pooling area settlements, as well as the fulfillment of the green
open space.
Keywords : Change function of the area, Settlement, Agriculture, land carrying
capacity.
LATAR BELAKANG
Kota Mataram adalah salah satu kota yang memiliki banyak fungsi.sebagai ibu kota
provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan
Nasional (PKN) dalam Peraturan Daerah no. 3 tahun 2010 tetang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahum 2009-2029. Sesuai dengan kedudukannya
tersebut, maka fungsi dan peran Kota Mataram yaitu sebagai pusat pemerintahan
Provinsi NTB sekaligus pusat pemerintahan Kota Mataram, sebagi simpulan koleksi
distribusi barang dan jasa regional, serta penduduk di provinsi NTB, sebagai pusat
pengolaha hasil-hasil pertanian dan kelautan, sebagai pusat pelayanan umum, seperti
pendidikan, kesehatan dan peribadatan, sebagai daya tarik terhadap kota-kota daerah
belakang secara khusus dan kota-kota kabupaten di provinsi NTB pada umumnya dan
sebagai salah satu tujuan wisata di provinsi NTB.
Dengan kedudukan dan fungsi yang diembatnya tersebut maka Kota
Matarammemiliki kecenderungan perubahan pengguaan lahan dari non terbagun
menjadi lahan terbangun. Data pertahanan nasional Kota Mataram dapat diketahui
bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi perubahan penggunaan pola
penggunaan lahan, perubahan terbesar terjadi pada lahan pertanian. Kencenderungan
lain yang terjadi adalah peningkatan jumlah penduduk yang terjadi baik secara alami
maupun dikareakan migrasi. Data dari dinas pendudukan dan catatan sipilKota Mataran
menunjukan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi penambahan jumlah
penduduk 42.764 jiwa dengan rata-rata tinggat pertumbuhan sebesar 2,12%.
Pertumbuhan tersebut tentu saja meningkatkan kebutuhan akan hinuan. Kebutuhan
rumah di Kota Mataram pada tahun 2015 sebanyak 124.839 unit , sedangkan jumlah
rumah yang tersedia sebanyak 101.415 unit saja.
Perkembangan jumlah ini sejalan dengan perkembangan luas kawasan permukiman
dimana telah terjadi peningkatan luas daru 2.313,32 Ha pada tahun 2011 menjadi
2.401,12 Ha pada tahun 2015. Luasa 2.401,12 Ha mempunyaiprosetase sebesar 39,16 %
dari keseluruhan Kota Mataram. Prosentase ini telah melampaui luas perencanaan
penggunaan lahan utuk permukiman dalam RTRW Kota Mataram dimana pada tahun
2031 direncanakan seluas 33,25%.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang terjadi terkaitan
perubahan fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman di Kota Mataram
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tahun 2011-2015 yaitu pertumbuhan penduduk Kota Matarambaik yang terjadi secara
alami maupun diakibatkan migrasi cukup tinggi sejalan dengan pertumbuhan jumlah
rumah tangga yang berdampak pada tingginya angka kebutuhan hunian diKota
Mataram, jumlah rumah yang ada di Kota Mataram masih lebih sedikit dibandingkan
dengan jumlah rumah tangga yang ada sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan
hunian dan mengakibatkan terjadinya ketiadaan ketersediaan rumah atas jumlah
kebutuhan rumah. Kebutuhan hunian yang tinggi sebagai akibat pertumbuhan penduduk
yang tinggi mengakibatkan kebutuhan lahan untuk kawasan pemukiman terus
meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2015 luas lahan untuk pemukiman mencapai
39,16% dari luas wilayahKota Mataram,.dampak lain dari pertumbuhan kawasan
permukiman yaitu menyusutnya lahan pertanian yang dialih fungsikan sebagai kawasan
permukiman.
Adapun rumusan masalah dari penelitian identifikasi perubahan fungsi kawasan
pertanian menjadi kawasan permukiman di Kota Mataramadalah sebagai berikut :
1. Sejauh manakah perubahan fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan
permukiman di Kota Mataram pada tahun 2011 hingga 2015?
2. Seberapa banyakah kebutuhan rumah sesuai dengan jumlah kepala keluarga di
Kota Mataram pada tahun 2011 hingga 2015?
3. Bagaimana daya tampung lahan pertanian di Kota Mataramuntuk memenuhi
kebutuhuan kawasan permukiman yang sesuai bagi masyarakat?
Tujuan dari penelitian perubahan fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan
permukiman di Kota Mataram di Kota Mataram adalah sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi perubahan fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan
permukiman di Kota Mataram pada tahaun 2011 hingga 2015.
2. Menganalisis kebutuhan rumah sesuai dengan jumlah kepala keluarga di Kota
Mataram pada tahun 2011 hingga 2015.
3. Menganalisisdaya tampung lahan pertanian di Kota Mataram untuk memenuhi
kebutuhuan kawasan permukiman yang sesuai bagi masyarakat.
BAHAN DAN METODA
Jenis Penelitian
Jenis peneliatian yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian deskriptif
yang merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan
fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan
manusia. Fenomena tersebut dapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan,
hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena
lainnya (Sukmadinata, 2006: 72).
Analisis Data
Analisis perubahan fungsi kawasan lahan pertanian dengan teknik overlay peta
Overlay peta yaitu metode tumpang susun yang bisa digunakan dengan aplikasi
perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (GIS) versi10.1 sampai diperoleh hasil luas
lahan pertanian yang di alih fungsikan sebagai kawasan permukiman, kebutuhan peta
yang dapat di overlay pada analisis ini yaitu peta lahan pertanian dan peta lahan
permukiman dalam kurun waktu tahun 2011-2015.
Analisis Ketersediaan rumah atas jumlah kebutuhan rumah(Baclokg)
Analisis ketersediaan rumah atas jumlah kebutuhan rumah bertujuan untuk
mengetahui tingkat kebutuhan hunian ataupun kekurangan hunian sesuai dengan jumlah
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kepala keluarga yang ada pada suatu wilayah (Muh.Dimyati, 2010). Dengan demikian
persamaan untuk mengetahui angka backlog dapat dirumuskan dengan jumlah kepala
keluarga dikurangi jumlah hunian.
Analisis daya tampung lahan
Analisis daya tampung lahan akan mengacu pada Keputusan Meteri
NegaraPerumahan Dan Pemukiman No.09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pegembangan Perumahan Dan Permukiman
Di Daerah. Dengan skema analisis daya tampung lahan sebagai berikut.
Luas lahan bagi
permukiman dan
infastruktur baru
Luas Lahan Bagi
Permukiman Baru
70%

Luas Lahan Bagi
Infrastuktur Baru 30%
Proporsi luas lahan
permukiman
1:3:6

Luas lahan Proporsi 1

Luas lahan Proporsi 1

Luas lahan Proporsi 1

70%x10%

70%x30%

70%x60%

Sumber:

Keputusan
Meteri
No.09/KPTS/M/IX/1999

Negara

Perumahan

Dan

Pemukiman

Gambar 1 Ketentuan Proporsi Perbandingan Luas Lahan Permukiman Baru
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Wilayah Kota Mataram
Secara geografi Kota Mataram terletak pada ujung sebelah barat lombok serta
berada di posisi 116004”-116010” bujur timur dan 08033”-08038” lintang selatan dengan
batas-batas wilayah sebagai berikut:
 Utara : Kec. Gunung sari dan Desa Lingsar Kab. Lombok Barat
 Timur : Kec. Narmada dan Dese Lingsar Kab. Lombok Barat
 Selatan : Kec. Labuapi Kab. Kombok barat
 Barat : Selat Lombok
Kota Mataram memiliki luas wilayah daratan sebesar 61,30 Km2(6.130Ha) dan
luas wilayah perairan sebesar 56,80 Km2(5.680 Ha). Secara administratif Kota Mataram
terbagi dalam 6 (enam) wilayah kecamatan dan 50 kelurahan. Kecamatan dengan
wilayah administratif terluas adalah Kecamatan Selaparan dengan luas 1.077,16 Ha dan
Kecamatan Ampenan mempunyai wilayah terkecil dengan luas 945,29 Ha. Rincian luas
tiap kecamatan di Kota Mataramdapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
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Tabel 1. Luas Kecamatan Di Kota Mataram Tahun 2015
No
Kecamatan
Luas wilayah (Ha)

Persetase(%)

1

Ampenan

945,29

15,42

2

Cakranegara

967,02

15,77

3

mataram

1.076,53

17,56

4

sandubaya

1.032,00

16,83

5

Sekarbela

1.032,00

16,83

6

selaparang

6.130,03

100

Sumber : Kota Mataram dalam angka 2015
Jumlah, Kepadatan Dan Pertumbuhan Penduduk
Jumlah penduduk Kota Mataram pada tahun 2015 mencapai 445.607
jiwa.Jumlah ini aka terus mengalami peningkatan,tercatat pada 5 (Lima) tahun terakhir
jumlah peduduk telah mengalami peambahan sebanyak 42.724 jiwa ( Pertumbuhan
penduduk Kota Mataram dibahas pada sub bab selanjutnya).Wilayah dengan penduduk
terbanyak berada di kecamatan Ampenan dengan jumlah penduduk sebanyak 91.232
jiwa,sedangkan kecamatan sukabela menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling
sedikit yaitu 56.182 jiwa.
Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk
dengan luas Wilayah yang ditempati.Tingkat kepadatan penduduksecara umum di
wilayah Kota Mataram masih masuk kedalam kategori rendah (sesuai dengan standar
SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di
perkotaan)yakni sekitar 73 jiwa/Ha.Kecamatan dengan kepadatan paling tinggi adalah
kecamatan Ampenan dengan kepadatan 97 jiwa/Ha,sedangkan kecamatan sukarbela
menjadi yang paling rendah dengan kepadatan 54 jiwa/Ha
Tabel 2Jumlah Penduduk Kota Mataram Tahun 2015
No
Kecamatan
Jumlah Penduduk
Luas Wilayah(Ha)
(Jiwa)
1
2
3
4
5
6

Kepadatan
(Jiwa/Ha)

Ampenan
Cakranegara
Mataram
Sandubaya
Sekarbela
Selaparang

91.232
74.688
82.580
65.909
56.182
75.015

945,29
967,02
1.076,53
1.032,00
1.032,00
1.077,16

97
77
77
64
54
70

Jumlah

445.606

6130

73

Sumber: Dinas Kepadatan Penduduk Dan Catatan Sipil
. Adapun pertumbuhan penduduk menunjukan tingkat laju pertambahan jumlah
penduduk yang terjadi tiap tahunnya.Jumlah penduduk di Kota Mataram selama 5
(Lima) tahun terakhir rata- rata pertumbuhan penduduk Kota Mataram adalah sebesar
2,12%.Rician pertumbuhan jumlah penduduk Kota Mataram dalam 5 (Lima) tahun
terakhir dapat dilihat pada gambar 2 berikut:
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8.000%
7.000%
6.000%
5.000%
4.000%
3.000%
2.000%
1.000%
.000%
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Ampenan
6.880%
6.740%
.740%
.740%

Cakranegara
7.040%
6.570%
1.070%
1.070%

Mataram
5.250%
4.980%
1.110%
1.100%

Sandubaya
2.860%
2.780%
1.010%
1.490%

Sekarbela
1.260%
1.230%
1.580%
1.750%

Selaparang
.830%
.820%
.770%
.760%

Sumber: Hasil Analisis 2016
Gambar 2. Diagram Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram Tahun 2015
Perubahan Fungsi Kawasan Pertanian
Penggunaan lahan untuk fungsi pertanian di Kota Mataram terus megalami
penurunan di setiap tahunnya.meskipun pada saat ini masih paling luas penggunaan
lahannya,namun selama 5 (Lima) tahun terakhir luas lahan pertanian di Kota Mataram
megalami penurunan seluas 117,31 Ha yakni seluas 2,880,80 Ha pada tahun 2011
menjadi 2.763,49 Ha pada tahun 2015.Penurunan luasan lahan pertanian disebabkan
karena semakin tigginya kebutuhan lahan diKota Mataram sebagai akibat dari
perkembangan wilayah. Adapun kebutuhan lahan tertiggi adalah untuk fungsi
permukiman dan perdagangan/jasa.luas lahan untuk pemukiman di Kota Mataram terus
meningka,tercatat selama 5 ( Lima) tahun terakhir luasnya meningkat 87,80 Ha.pada
tahun 2011 luasan lahan untuk fungsi permukiman adalah seluas 2.313,32 Ha dan
menigkat menjadi 2.401,12 Ha pada tahun 2015.Untuk lebih jelasnya mengenai
perubahan pegunaan lahan di Kota Mataram dapat dilihat pada Tabel 3 serta Gambar 3
dan Gambar 4 berikut.

Tabel 3Neraca Perubahan Penggunaan LahanKota Mataram Tahun 2011 - 2015
No

Penggunaan Lahan

Luas (2011)

Luas (2015)

Perubahan Lahan
Pertambahan

1

Perumahan

2.313,32

2.401,12

2

Lapangan olah raga

46,10

46,10

3

Kuburan

51,64

51,64

4

Perkanotran

115,24

115,45

0,21

5

Pendidikan

145,47

151,82

6,35

6

Kesehatan

18,95

23,37

4,42

7

Peribadatan

63,21

63,33

0,12

8

Pasar

67,35

68,35

1,00

9

Pertokoan

93,60

102,78

9,18

0,40

1,56

1,16

87,8

10

Warung

11

Hotel

18,90

18,91

0,01

12

Pergudangan

49,97

52,01

2,04

13

Industri dan jasa

51,75

52,24

0,49

14

Taman kota

6,10

6,07

15

Tanah di peruntukan

16

Lahan pertanian

125,32

129,88

2.880,80

2.763,49

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

Pengurangan

0,03
4,56
117,31

1079
17

Tanah tidak di usahakan
Jumlah

81,88

81,88

6.130,00

6.130,00

117,34

Sumber: Hasil Analisis 2016

Sumber: Hasil Analisis 2016
Gambar 3 Kawasan Permukiman Kota Mataram Tahun 2015

Sumber: Hasil Analisis 2016
Gambar 4 Pertumbuhan Kawasan Permukiman tahun 2011-2015
Ketersediaan Rumah Atas Jumlah Kebutuhan Rumah (Backlog)
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Jumlah keluarga di Kota Mataram pada tahun 2015 mencapai 125,389
keluarga.Jumlah KK masih belum mampu di imbangi dengan ketersediaan rumah yang
baru mencapai 101.415 unit.dari jumlah rumah yang tersedia tersebut,maka angka
kekurangan ketersediaan rumah atas kebutuhan rumah (backlog) di Kota Mataram pada
tahun 2015 sebanyak 23.974 unit rumah.Rincian angka backlog di Kota Mataram pada
tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut :
Tabel 4. Perbandingan Ketersediaan Rumah Atas Kebutuhan RumahKota
Mataram Tahun 2015
No Kecamatan
Jumlah
Jumlah
Rasio
Jumlah Kebutuhan
Penduduk Keluarga Penduduk
Rumah
Rumah
(KK)
(Jiwa/KK)
(Unit)
(Unit)
1
2
3
4
5
6

Ampenan
Cakranegara
Mataram
Sandubaya
Sekarbela
Selaparang

Jumlah

91.232
74.688
82.580
65.909
56.182
75.015

25.224
21.499
22.975
18.400
15.785
21.506

4
3
4
4
4
3

20.756
16.183
18.295
15.055
13.599
17.527

4.468
5.316
4.680
3.345
2.186
3.979

445.606

125.389

4

101.415

23.974

Jumlah Ideal Kebutuhan Rumah Kota Mataram

125.389

Sumber: Hasil Analisis 2016
Anaisis Daya Tampung Lahan Pertanian Sebagai Upaya Penyediaan Lahan
Permukiman
Sesuai dengan Keputusan Meteri NegaraPerumahan Dan Pemukiman
No.09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan
Pegembangan Perumahan Dan Permukiman Di Daerah (RP4D),dari hasil analisis yang
diperoleh untuk pengembangan perumahan baru yakni sebanyak 23.974 unit dengan
luas 719 Ha, hasil dari analisis ini berdampak terhadap perubahan lahan atau alihfungsi
lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan daya tampung hunian dari luas lahan
pertanian 2.763 Ha menjadi 2.044 Ha, dengan sisa daya tampung rumah yang tersedia
tersebut maka pengambil kebijakann dalam hal ini pemerintah harus memikirkan
strategi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan hunian serta mengantisipasi terjadinya
alihfungsi lahan pertanian..
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Tabel 5. Daya Tampung Lahan Pertanian Sebagai Upaya Penyediaan Lahan Permukiman Kota Mataram Tahun 2015
Luas Lahan
Permukiman
(Ha)

Jumlah
Hunian
(Unit)

a
2.401

b
101.415

Jumlah Kebutuhan
Keluarga
Hunian
(KK)
(Unit)
c
125.389

d= c-b
23.974

Sumber: Hasil Analisis 2016
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Luas
Lahan
Pertanian
(Ha)
e
2.763

Luas Lahan
Luas Lahan Untuk Permukiman
Untuk
Baru (Ha)
Hunian Baru Tipe Besar Tipe Sedang Tipe Kecil
(Ha)
719

f=(d* Asumsi SNI 03-1733-2004)
143,84
287,69
287,69
Daya Tampung Hunian Baru (Unit)
Tipe Besar Tipe Sedang Tipe Kecil
2.397
7.192
14.384

Ketersedian Lahan
Pertanian Di Kota
Mataram (Ha)
j=e-f
2.044
Total
23.974
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka
kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Selama 5 (Lima) tahun terakhir, tahun 2011 hingga 2015 luas lahan pertanian
di Kota Mataram megalami penurunan seluas 117,31 Ha yakni seluas 2,880,80
Ha pada tahun 2011 menjadi 2.763,49 Ha pada tahun 2015, adapun kebutuhan
lahan tertiggi adalah untuk fungsi permukiman dan perdagangan / jasa. luas
lahan untuk pemukiman di Kota Mataram terus meningka, tercatat selama 5 (
Lima) tahun terakhir luasnya meningkat 87,80 Ha.pada tahun 2010 luasan
lahan untuk fungsi permukiman adalah seluas 2.313,32 Ha dan menigkat
menjadi 2.401,12 Ha pada tahun 2015
2. Jumlah keluarga di Kota Mataram pada tahun 2015 mencapai 125,389
keluarga. Jumlah KK masih belum mampu diimbangi dengan ketersediaan
rumah yang baru mencapai 101.415 unit, maka angka kekurangan
ketersediaan rumah atas kebutuhan rumah (backlog) di Kota Mataram pada
tahun 2015 sebanyak 23.974 unit rumah.
3. Pengembangan perumahan baru di tahun 2015 sebanyak 23.974 unit dengan
luas lahan 719 Ha, hasil dari analisis ini berdampak terhadap perubahan lahan
atau alihfungsi lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan daya tampung
hunian dari luas lahan pertanian 2.763 Ha menjadi 2.044 Ha,
Saran
Beberapa pemikiran ataupun saran yang dapat menjadi arahan terkait
dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut.
1. Sebagai upaya pencegahan terjadinya perubahan kawasan pertanian yang di
alihfungsikan sebagai kawasan permukiman dengan cara pengembangan
rumah secara vertikal diharapkan dapat menjaga ketersediaan lahan untuk
pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang serta mempertahankan pola
klaster permukiman untuk menghindari penyatuan kawasan permukimandan
pemenuhan kebutuhan terhadap ruang terbuka hijau.
2. Dalam mengatasi kebutuhan lahan hunian berdasarkan angka backlog,
pengembangan kawasan permukiman dapat diarahkan pada wilayah yang
masih memiliki ketersediaan lahan serta di arahkan pada kawasan pertanian
beririgasi non teknis dengan mempertimbangkan kawasan konservasi atau
kawasan lindung
3. Melihat dari daya tampung lahan Kota Mataram yang semakin
terbatas,diharapkan pengendalian terhadap perizinan mendirikan bangunan
dapat di perketat dan mampu menjadi salah satu upaya pencegahan terjadinya
alihfungsi lahan pertanian serta meningkatkan efisiensidan efektifitas
pemanfaatan ruang dan tanah.
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INTEGRASI FREKUENSI APLIKASI INSEKTISIDA DAN VARIETAS
UNGGUL UNTUKMENGENDALIKAN HAMA UTAMA KEDELAI PADA
LAHAN SAWAH TADAH HUJAN DI LOMBOK TENGAH NTB
(INTEGRATION OF SOYBEAN PESTS CONTROL TECHNIQUE ON RAIN
FED AREA IN CENTRAL LOMBOK DISTRICT, WEST NUSA TENGGARA)
Tantawizal1) dan Abdullah Taufiq2)
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Nusa Tenggara Barat
Jln. Raya Peninjauan Narmada, Lombok Barat. PO BOX 1017 Mataram. 83371
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Balai Penelitian Tanaman Aneka kacang dan Umbi Malang
Jln. Raya Kendalpayak, P.O. BOX. 66 Malang, 65101
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ABSTRAK
Serangan hama dan penyakit merupakan salah satu kendala peningkatan
produktivitas kedelai. Pengendalian hamadengan mengaplikasikan insektisida
tanpa memperhatikan jenis dan populasi hama di lapanganberdampak negatif bagi
lingkungan dan biaya produksi meningkat. Salah satu upaya peningkatan
produktivitas kedelai adalah perakitan varietas unggul. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh frekuensi aplikasi insektisida pada empat varietas
unggul kedelai terhadap populasi dan intensitas serangan hama serta hasil
produksi tanaman kedelai. Penelitian dilakukan di lahan sawah tadah hujan Desa
Stanggor, Kabupaten Lombok Tengah, bulan April – Juli 2015. Menggunakan
rancangan Strip plot dua faktor diulang tiga kali, sebagai faktor vertikal adalah
varietas (Anjasmoro, Argomulyo, Devon-1, dan Dena-1) faktor horizontal
teknologi pengendalian yaitu aplikasi insektisida mingguan (P1), aplikasi
insektisida berdasarkan nilai ambang kendali (P2), dan tanpa aplikasi insektisida
(P3). Kedelai ditanam tanpa olah tanah (TOT), pada plot 4 x 5m, jarak tanam 40 x
15 cm, dipupuk dengan pupuk kompos 2,5 ton/ha dan NPK 200 kg/ha. Hasil
penelitian diperoleh bahwa aplikasi insektisida P1 dan P2 mampu menurunkan
populasi S. litura 49.1 – 65.5%, E. terminaslis 21.1 – 24.3%, R. linearis 25.0 –
47.9%, dan menekan intensitas serangan S. litura 33.3 – 53.4%, E. terminaslis
45.4 – 55.7%, R. linearis 44.1 – 72.2% dibandingkan petak tanpa aplikasi
insektisida. Aplikasi insektisida juga mampu mempertahankan hasil panen sebesar
19.49 – 50% dibandingkan petak tanpa aplikasi insektisida.Dari hasil penelitian
ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi insektisida berdasarkan ambang kendali
lebih menguntungkan dari segi ekonomi. Varietas Devon-1 menunjukkan sifat
toleran hama lebih tinggi dibandingkan tiga varietas lainnya
Kata kunci: ambang kendali, hama, kedelai, varietas unggul.
.
ABSTRACT
Pests and diseases are one of the problems on soybean production. Control of
pests by applying insecticides without monitoring the type of pest population has a
negative impact on the environment and increased production costs. The use of
superior varieties is one strategy to improve soybean productivity. This study aims
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was to determine the effect of insecticides application on the population of pests
of four soybean varieties and its effect on soybean crop production. The study
was conducted in the rain fed areas at Stanggor village, Central Lombok District,
from April to July 2015. The study design was Strip plot design, two factors, and
three times replicates. As a vertical factor was soybean varieties (Anjasmoro,
Argomulyo, Devon-1, and Dena-1) and the horizontal factor was the application
of insecticides; (P1) weekly, (P2) based on economic threshold value, (P3)
control without insecticide application. Soybeans was planted without tillage (no
tillage), on a plot of 4 x 5m, a spacing of 40 x 15 cm, fertilized with compost 2.5
ton / ha and 200 kg NPK / ha. The result showed that the insecticide application
P1 and P2 were able to reduce the population of S. litura 49.1 - 65.5%, E.
terminaslis 21.1 - 24.3%, and R. linearis 25.0 - 47.9% respectively. P1 and P2
also reduce the damage intensity that caused by S. litura as much as 33.3 - 53.4%,
E. terminaslis 45.4 - 55.7%, R. linearis 44.1 - 72.2% compared to plots without
insecticide. Insecticide application was able to maintain yields by 19.49 - 50%
compared to plots without insecticide. In conclusion, the application of
insecticides based on control threshold is more advantageous in terms of economy
and environment. Devon-1 shows higher resistance to the compared to the other
three varieties (Anjasmoro, Argomulyo, and Dena-1).
Keywords: threshold, pests, soybean, superior varieties

LATAR BELAKANG
Kedelai merupakan komoditas pangan utama setelah padi dan jagung.
Kebutuhan kedelai dalam negeri terus mengalami peningkatan, pada tahun 2013
kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,4 juta ton, sedangkan produksi kedelai
nasional hanya mencapai 850 ribu ton atau 35% dari kebutuhan nasional, sehingga
pemerintah menginpor 1,55 juta ton (Dirjen Tanaman Pangan, 2013). Salah satu
kendala dalam upaya peningkatan produksi kedelai adalah serangan hama.
Beberapa hama penting tanaman kedelai yang menyebabkan kehilangan
hasil produksi diantaranya adalah hama pemakan daun ulat grayak Spodoptera
litura Fabricius (Lepidoptera: Noctuidae) yang dapat menyebabkan kehilangan
hasil hingga 80%, bahkan tanaman puso apabila tidak dikendalikan (Marwoto dan
Suharsono 2008). Hama pemakan daun lainnya yaitu ulat jengkal Plusia chalcites
Est (Lepidoptera: Noctuidae) yang ditemukan di 14 provinsi di Indonesia dengan
rata-rata luas serangan 5.000 ha/tahun (Arifin, 1992). Namun kehilangan hasil
akibat serangan hamaP. chalcites pada tanaman kedelaidi Indonesia belum
dilaporkan (Inayati & Marwoto, 2011). Hama lain yang menyerang daun adalah
hama wereng daun Empoasca terminalis Distant (Homoptera: Cicadellidae) yang
menyebabkan kehilangan hasil mencapai 26% apabila tidak dikendalikan
(Nasruddin et al. 2014).
Hama yang tidak kalah pentingnya adalah hama pengisap polong Riptortus
linearis (F.) (Hemiptera: Alydidae) karena dapat menyebabkan kehilangan hasil
mencapai 80%.(Tengkano et al. 1988). dan penyebarannya meliputi seluruh sentra
produksi kedelai di Indonesia (Tengkano et al. 2006).
Lahan sawah tadah hujan di Kabupaten Lombok Tengah, salah satunya
terdapat di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat, hanya bisa dimanfaatkan dua
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musim tanam karena kendala air irigasi yang hanya mengandalkan air hujan
dengan pola tanam padi – kedelai kemudian tidak ditanami. Selain masalah air
kendala utama petani kedelai di Desa Setanggor adalah serangan hamaS. litura
yang pada tahun 2013 menyebabkan petani mengalami kehilangan hasil produksi
mencapai 50-75% (komunikasi pribadi). Sampai saat ini, pengendalian hama
kedelai di Desa Setanggor Kabupaten Lombok Tengah masih mengandalkan
insektisida yang diaplikasikan secara terjadual dengan frekuensi tiap satu minggu
atau lebih tanpa memperhatikan keadaan populasi hama di lapangan.
Penggunaan insektisida yang berlebihan sehingga seringkali menimbulkan
dampak negatif yang merugikan secara ekonomis dan ekologis (Arifin, 1992).
Seperti resistensi hama sasaran, resurjensi, terbunuhnya musuh alami dan
serangga berguna lainnya, serta pencemaran lingkungan (Michaud & Angela
2003; Prayogo, 2011).
Mengingat kelemahan aplikasi insektisida terjadual tersebut, maka untuk
mengendalikan hama kedelai harus digunakan konsep Pengendalian Hama
Terpadu (PHT) yaitu aplikasi insektisida dilakukan didasarkan pada jenis dan
populasi hama sasaran atau hanya dilakukan apabila populasi melewati ambang
kendali. PHT dapat menguntungkan dari segi biaya produksi dan mengurangi
dampak negatif akibat aplikasi insektisida yang berlebihan.
Salah satu komponen PHT lainnya adalah menggunakan varietas yang
tahan terhadap serangan hama tanaman kedelai. Di NTB hususnya di Kabupaten
Lombok Tengah varietas Anjasmoro dan Argomulyo merupakan varietas yang
sangat familiar dan disukai petani kedelai karena berbiji besar dan hasil tinggi,
akan tetapi serangan hama pemakan daun S. litura pada kedua varietas ini tinggi
sehingga merugikan petani (Komunikasi pribadi), karena itu untuk
memperkenalkan VUB lain pada petani Loteng, pada penelitian ini juga ditanam
dua varietas unggul baru dengan harapan petani memiliki varietas alternative lain
yang lebih tahan terhadap serangan hama untuk ditanam. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh integrasi aplikasi insektisida dengan penggunaan
varietas unggul kedelai untuk mengendalikan hama utama kedalai pada lahan
sawah tadah hujan di Kabupaten Lombok Tengah.
BAHAN DAN METODA
Penelitian dilakukan di lahan sawah tadah hujan Desa Setanggor
Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Penanaman dilakukan bulan
April sampai dengan Juli 2015. Penelitian menggunakan rancangan strip plot dua
faktor. Faktor pertama (vertikal) adalah varietas (empat varietas) sesuai untuk
lahan sawah, Anjasmoro (V1), Argomulyo (V2), Devon-1 (V3), dan Dena-1 (V4).
Faktor kedua (horizontal) adalah paket teknologi pengendalian hama, terdiri atas
tiga paket, yaitu aplikasi insektisida mingguan (P1), aplikasi insektisida
berdasarkan nilai ambang kendali (P2), dan tanpa aplikasi insektisida (P3). Nilai
ambang kendali hama disajikan pada (Tabel 1). Setiap kombinasi perlakuan
diulang tiga kali pada petak berukuran 4x5m.
Kedelai ditanamdengan tanpa olah tanah (TOT), setelah panen padi. Benih
ditanam secara tugal berjarak 40 cm x 15cm, 2-3 benih per lubang tanam,
selanjutnya lubang ditutup menggunakan pupuk kompos dengan dosis 2,5 t/ha,
pada umur 7 hst dipupuk menggunakan NPK dengan dosis 200 kg/ha.Penyiangan
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dilakukan pada umur 14 dan 30 hst. Pengairan hanya mengandalkan air hujan.
Pengendalian hama sesuai perlakuan, sedangkan penyakit dikendalikan
berdasarkan ambang kendali.
Tabel 1. Nilai ambang kendali hama utama tanaman kedelai.
No Jenis Hama
Nilai ambang kendali
1
Imago Ophiomyi phaseoli
2 ekor/30 rumpun
2
Telur Spodoptera litura
2 kelompok/100 rumpun
3
Larva S. litura instar 1-3
2 kelompok/3 rumpun
4
Larva P. chalcites instar 1-3
30 ekor/10 rumpun
5
Larva Etiella zinckenella
10 ekor/rumpun
6
Imago R. linearis
1 ekor/10 rumpun
7
Imago Nezara viridula
1 ekor/10 rumpun
8
Imago Piezodorus hybneri
1 ekor/10 rumpun
Sumber: Baliadi et al, 2008
Parameter yang diamati yaitu; Populasi dan jenis hama, intensitas
serangan, dan hasil panen. Pengamatan dilakukan tiap 10 hari sekali mulai dari
tanaman berumur 10 hst sampai 70 hst. Pengamatan populasi hama daundilakukan
secara langsung pada lima titik sampel dan tiap titiknya terdiri dari 10 rumpun
tanaman kedelai.Intensitas serangan diamati berdasarkan gejala serangan yang
ditemukan selanjutnya diskor. Skor serangan hama daun dibagi dalam lima
tingkatan yaitu;
0
1
2
3
4

=
=
=
=
=

Daun tanaman tidak terserang atau tanaman sehat
Daun tanaman terserang dengan intensitas > 0 – 25%
Daun tanaman terserang dengan intensitas > 25 – 50%
Daun tanaman terserang dengan intensitas > 50 – 75%
Daun tanaman terserang dengan intensitas > 75%

Selanjutnya hasil sekor tanaman sampel dilakukan untuk menghitung intensitas
serangan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Intensitas serangan =

Jumlah daun terserang x nilai sekor
Jumlah daun diamati x nilai sekor tertinggi

x 100%

Sedangkan populasi hama pengisap polongdiamati menggunakan sweep
net sebanyak lima ayunan tunggal tiap petak, intensitas serangannya diamati
dengan mengamati dan menghitung jumlah polong yang terserang dan dihitung
persentasenya dari jumlah polong total.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tanaman muda (1 – 21 hst) tidak ditemukan hama kedelai. Hama
baru mulai tampak pada 30 hst yang terdiri dari hama daun dan hama polong.
a. Hama daun
Hasil identifikasi terhadap jenis hama yang menyerang daun tanaman
kedelai diperoleh tiga jenis yaitu hama pemakan daun ulat grayak S. litura, ulat
jengkal P. chalcites, dan hama wereng daun E. terminalis.
1. Ulat grayak Spodoptera litura
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Populasi larva S. litura di pertanaman cukup tinggi, dari kumulatif lima
kali pengamatan pada umur 30, 40, 50, 60, dan 70 hst diperoleh populasi tertinggi
yaitu 16,7 larva/10 tanaman. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dari empat
varietas yang digunakan varietas Devon-1 paling toleran dibandingkan varietas
lain dengan populasi larva 9,6 larva/10 tanaman pada petak tanpa aplikasi
insektisida, sedangkan varietas yang paling rentan adalah Anjasmoro dengan
populasi 16,7 larva/10 tanaman (gambar 1).
Aplikasi insektisida sangat berpengaruh terhadap populas larva S. litura,
baik yang diaplikasi mingguan atau yang berdasarkan populasi hama, hal ini
terbukti dengan perbedan populasi yang signifikan antara petak yang
diaplikasikan insektisida dengan yang tidak, populasi larva S. litura pada keempat
varitas rata-rata mengalami penurunan populasi akibat aplikasi insektisida sebesar
(5.1 – 10.1larva) dibandingkan petak tanpa aplikasi.
Tingkat kerusakan daun yang diakibatkan serangan S. litura pada empat
varietas yang diuji juga berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh populasi larva,
hal ini terbukti tingkat kerusakan terendah terdapat pada varietas Devon-1 (5,5%)
yang dengan populasi terendah sedangkan tingkat kerusakan tertinggi terdapat
pada varietas Argomulyo (9,6%). Aplikasi insektisida selain mampu menurunkan
populasi larva juga mampu menekan tingkat kerusakan daun sebesar (2.8 – 9.8%)
dibandingkan petak tanpa aplikasi (Tabel 1).
Tabel 1.Kumulatif populasi S. litura dan intensitas serangan. Data diperoleh dari rata-rata
kumulatif lima pengamatan yaitu 30, 40, 50, 60, dan 70 hst.
Populasi larva S. litura (ekor)
Teknik
pengendalian/varietas
Aplikasi insektisida
mingguan
Aplikasi insektisida
berdasarkan ambang
kendali
Tanpa aplikasi
insektisida

Intensitas serangan S. litura(%)

Anjas
moro

Argomu
lyo

Devon-1

Dena-1

Anjasmo
ro

Argomul
yo

Devo
n-1

Dena1

9.6 c

7.6 b

4.5 a

8.5 bc

9.6 bc

8.9 b

5.5 a

10.4
c

8.5 bc

6.8 b

4.4 a

5.3 ab

7.4 ab

6.3 a

5.6 a

8.2 b

16.7 d

15.3 d

9.6 c

15.4 d

15.6 d

16.1 d

8.4 b

17.3
e

Keterangan: Angka sekolom yang didampingi huruf sama tidak berbeda nyata pada uji
BNT 5%.

2.

Ulat jengkal Plusia chalcites
Populasi larva P. chalcites relatif lebih rendah dibandingkan S. litura,
yaitu pada petak tanpa aplikasi insektisida populasi tertinggi 4,5 larva/10 tanaman.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dari empat varietas yang digunakan
varietas Devon-1 memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap P. chalcites
dibandingkan ketiga varietas lainnya, hal ini terlihat dari populasinya yang lebih
rendah dari 10 tanaman sampel yang diamati yaitu Devon-1 (2,1 larva),
Argomulyo (3,8 larva), Anjasmoro (4,3), dan terbanyak Dena-1 (4,5) (Gambar 2).
Selain perbedaan varietas kedelai, aplikasi insektisida juga berpengaruh
terhadap populasi P. chalcites.Aplikasi insektisida mampu menurunkan populasi
larva P. chalcites 1- 3.1 larva/10 tanaman dibandingkan petak tanpa aplikasi
(Tabel 2).
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Tabel 2. Kumulatif populasi larva Plusia chalcites dari lima umur pengamatan yaitu 30,
40, 50, 60, dan 70 hst.
Teknik pengendalian/varietas

Varietas
Anjasmoro Argomulyo

Devon-1

Aplikasi insektisida mingguan
2.4 b
1.7 ab
1.1 a
Aplikasi insektisida berdasarkan
3.1 bc
2.3 b
1.1 a
ambang kendali
Tanpa aplikasi insektisida
4.3 d
3.8 c
2.1 b
Keterangan: angka sekolom yang didampingi huruf sama tidak berbeda nyata
BNT 5%.

Dena-1
2.6 b
1.4 a
4.5 d
pada uji

3.

Wereng daun Empoasca terminalis
Kumulatif populasi E. terminalis dari lima umur pengamatan disajikan
pada (Tabel 3). Pada petak tanpa aplikasi insektisida populasi tertinggi 24,3/10
tanaman. Dari empat varietas yang digunakan, varietas Devon-1 menunjukkan
ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan tiga varietas lainnya, hal ini terbukti
dari populasi nimpa dan imago E. terminalis yang lebih rendah yaitu Devon-1
(14,6 ekor/10 tanaman) sedangkan pada keiga varietas lainnya berkisar 21,1 –
24,3 ekor/10 tanaman.
Selain perbedaan varietas, perlakuan aplikasi insektisida juga berpengaruh
terhadap penurunan populasi E. terminalis, baik yang diaplikasi mingguan
maupun berdasarkan populasi hama, hal ini terbukti dengan penurunan populasi
E. terminalis pada keempat varietas sebesar 6.1 – 14.6% dibandingkan petak
tanpa aplikasi.
Intensitas serangan atau tingkat kerusakan daun yang disebabkan serangan
E. terminalis bervariasi pada empat varietas kedelai yang diuji.Hal ini
menunjukkan bahwa varietas yang digunakan memiliki tingkat toleransi yang
berbeda-beda terhadap serangan E. terminalis.Selain dipengaruhi oleh perbedaan
varietas, intensitas serangan E. terminalis juga sangat dipengaruhi oleh aplikasi
insektisida.Aplikasi insektisida selain mampu menurunkan populasi nimpa dan
imago juga mampu menekan tingkat kerusakan daun sebesar 4.3– 9.8%
dibandingkan petak tanpa aplikasi (Tabel 3).
Interaksi teknik pengendalian (aplikasi insektisida mingguan atau
berdasarkan populasi) dengan penggunaan varietas Devon-1 mampu menekan
populasi dan kerusakan daun yang disebabkan oleh serangan E. terminalis,
dibandingkan tiga varietas lainnya.
Hasil pengamatan menunjukkan perbedaan populasi dan intensitas
serangan hama daun pada empat varietas yang digunakan salah satunya
disebabkan karena bentuk dan ukuran daun yang berbeda, pada varietas
Anjasmoro, Argimulyo, dan Dena-1 memiliki daun dengan ukuran yang lebar dan
tekstur tidak terlalu keras, sedangkan varietas Devon-1 memiliki daun dengan
ukuran lebih kecil, lonjong serta tekstur lebih keras.
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Tabel 3.Kumulatif populasi E. terminalisdan Intensitas serangan.Data diperoleh dari ratarata kumulatif lima umur pengamatan yaitu 30, 40, 50, 60, dan 70 hst.
Teknik
pengendalian/vari
etas

Populasi larva E. terminalis (ekor)
Argo
Anjas
Devon- Denamuly
moro
1
1
o

Intensitas serangan E. terminalis (%)
Argo
Anjasmo
Denamuly Devon-1
ro
1
o

Aplikasi
insektisida
mingguan
Aplikasi
insektisida
berdasarkan
ambang kendali

12.8
c

11.4
b

8.5 a

13.4
c

9.4 b

10.2
c

5.4 a

7.6
ab

11.9
b

9.7
ab

8.3 a

11.4
b

8.7 b

10.5
c

5.1 a

6.9
ab

Tanpa aplikasi
insektisida

23.7
f

24.3
f

14.6 d

21.1
e

18.5 e

19.8
e

9.7 b

15.2
d

Keterangan: angka sekolom yang didampingi huruf sama tidak berbeda nyata pada uji
BNT 5%.

b.

Hama Polong
Selain serangan hama daun, terdapat juga serangan hama polong. Dari
beberapa jenis hama polong kedelai yang sudah teridentifikasi hanya ditemukan
satu jenis yaitu hama pengisap polong Riptortus linearis. Imago R. linearis mulai
ditemukan pada saat mulai terbentuk polong sampai menjelang panen. Penentuan
popuasi dan intensitas serangan R. linearis dilakukan berdasarkan populasi nimpa
dan imago serta gejala serangan pada polong yang diamati
Imago R. linearis mulai ditemukan pada pertanaman kedelai umur 50 - 70
hst, dan populasinya tergolong rendah yaitu terendah 1.1 ekor/10 tanaman dan
tertinggi 5,2 ekor/10 tanaman. Pada petak tanpa aplikasi insektisida, terdapat
perbedaan populasi antar varietas yang digunakan yaitu populasi terendah pada
Devon-1 (3,7 ekor/10 tanaman) dan populasi tertinggi pada Argomulyo (5,2
ekor/10 tanaman) (Tabel 4).
Hasil pengamatan menunjukkan aplikasi insektisida berpengaruh terhadap
penurunan populasi R. linearis, baik yang diaplikasi mingguan maupun
berdasarkan populasi hama, hal ini terbukti dengan penurunan populasi R. linearis
pada keempat varietas sebesar 2.4 – 3.3 imago/10 tanaman dibandingkan petak
tanpa aplikasi.
Intensitas serangan atau tingkat kerusakan polong yang disebabkan
serangan R. linearis ditandai dengan gejala serangan pada fase pembentukan
polong menyebabkan polong kering dan gugur. Serangan pada fase pertumbuhan
polong dan perkembangan biji menyebabkan polong dan biji hampa, pada fase
pengisian biji menyebabkan biji berwarna hitam dan busuk, dan pada fase
pemasakan polong menyebabkan biji berlubang dan menyebabkan kuantitas dan
kualitas hasil panen berkurang hingga 80% (Tengkano et al. 1992)
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan intensitas serangan
R. linearis pada empat varietas kedelai yang diuji.Hal ini menunjukkan bahwa
varietas yang digunakan memiliki tingkat ketahanan terhadap serangan R. linearis
yang berbeda-beda.Selain dipengaruhi oleh perbedaan varietas, intensitas
serangan R. linearis juga sangat dipengaruhi oleh aplikasi insektisida.Aplikasi
insektisida selain mampu menurunkan populasi nimpa dan imago juga mampu
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menekan tingkat kerusakan polong sebesar 1 – 5.2% dibandingkan petak tanpa
aplikasi (Tabel 4).
Interaksi teknik pengendalian (aplikasi insektisida mingguan dan
berdasarkan ambang kendali) dengan penggunaan varietas Devon-1 mampu
menekan populasi dan kerusakan polong yang disebabkan oleh serangan hamaR.
linearis.
Tabel 4.Kumulatif populasi dan intensitas seranganR. linearis.Data diperoleh dari ratarata kumulatif lima umur pengamatan yaitu 40, 50, 60, 70 dan 80 hst.
Populasi larva R. linearis (ekor)
Teknik
pengendalian/varietas
Aplikasi insektisida
mingguan
Aplikasi insektisida
berdasarkan ambang
kendali
Tanpa aplikasi
insektisida

Intensitas serangan R.
linearis(%)
Argo Dev
Anjasm
Den
muly onoro
a-1
o
1

Anjas
moro

Argomu
lyo

Devo
n-1

Dena1

2.3

1.9

1.3

0.9

4.5

4.9

3.2

3.3

1.6

2.1

1.1

1.2

5.1

4.1

2.1

3.1

4.8

5.2

3.7

3.6

8.9

9.3

4.2

6.8

Keterangan: angka sekolom yang didampingi huruf sama tidak berbeda nyata pada uji
BNT 5%.

Hasil Panen
Hasil panen tertinggi pada varietas Devon-1 (2.19 ton/ha), Dena-1 (2.05
ton/ha), Anjasmoro (1.95 ton/ha), dan terendah Argomulyo (1.78 ton/ha).
Perbedaan hasil panen selain dipengaruhi oleh serangan hama juga dipengaruhi
oleh potensi hasil tiap varietas. Potensi hasil Anjasmoro 2,3 ton/ha, Argomulyo
2.0 ton/ha, Devon-1 3.2 ton/ha, dan Dena 2.9 ton/ha (Balitkabi, 2011). Hasil
analisis menunjukkan bahwa aplikasi insektisida berpengaruh terhadap hasil
panen kedelai. Aplikasi insektisida baik yang diaplikasikan mingguan maupun
berdasarkan populasi hama mampu mempertahankan hasil panen tiap varietas
kedelai sebesar 0.25 -1.05 t/ha dibandingkan tanpa aplikasi insektisida (Tabel 5).
Tabel 5. Berat biji (t/ha) dan hasil yang diperatahankan (t/ha)
Teknik
pengendalian/va
rietas
Aplikasi
insektisida
mingguan
Aplikasi
insektisida
berdasarkan
ambang kendali
Tanpa aplikasi
insektisida

Berat biji (t/ha)

Hasil yang dipertahankan (t/ha)
Argo
Anjas
Devon- Denamuly
moro
1
1
o

Anjas
moro

Argomul
yo

Devon1

Dena-1

1.92
a

1.8 ab

1.4 c

1.8 ab

1.02
a

0.7 b

0.3 d

0.6 c

1.95
a

1.78 b

1.35 c

1.8 ab

1.05
a

0.68
b

0.25 d

0.6 c

0.9 e

1.1 d

1.1 d

1.2 d

-

-

-

-

Keterangan: angka sekolom yang didampingi huruf sama tidak berbeda nyata pada uji
BNT 5%.
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Kombinasi perlakuan varietas dan aplikasi insektisida menunjukkan
perbedaan
kemampuan
mempertahankan
hasil
panen.
Kemampuan
mempertahankan hasil tertinggi terdapat pada kombinasi perlakuan varietas
Anjasmoro dan Aplikasi insektsida berdasarkan populasi hama yaitu 1.05 t/ha,
dan terendah pada kombinasi perlakuan varietas Devon-1 dan aplikasi insektisida
mingguan yaitu 0.25 t/ha (Tabel 5).
Hasil analisis data menunjukkan aplikasi insektisida berdasarkan
pemantauan populasi hama lebih menguntungkan dibandingkan aplikasi
mingguan. Hal ini disebabkan karena penggunaan inektisida lebih terkontrol dan
mengurangi penggunaan yang berlebihan, disamping itu dapat mengurangi biaya
produksi serta dampak negatif yang ditimbulkan
KESIMPULAN
1. Pada kondisi serangan hama tinggi varietas Devon-1 sangat disarankan untuk
ditanam di Desa Setanggor Kabupaten Lombok Tengah.
2. Tindakan pengedalian hama menggunakan insektisida masih diperlukan guna
mempertahankan hasil panen
3. Aplikasi insektisida berdasarkan pemantauan populasi hama sangat dianjurkan
karena sangat menguntungkan dari segi ekonomi dibandingkan aplikasi
mingguan
4. Aplikasi insektisida mampu mempertahankan hasil panen sebesar 31.92%52.31%.
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PADA LAHAN PERTANAMAN KACANG HIJAU DI LAHAN SAWAH
(DIVERSITY OF PESTS AND ITS NATURAL ENEMY ON MUNGBEAN
CROP)
Tantawizal1) dan Yusmani Prayogo2)
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Jln. Raya Peninjauan Narmada, Lombok Barat. PO BOX 1017 Mataram. 83371
2)
Balai Penelitian Tanaman Aneka kacang dan Umbi Malang
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ABSTRAK
Produksi kacang hijau dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan nasional.
Salah satu penyebab rendahnya produktivitas kacang hijau adalah serangan hama.
Pengendalian yang masih mengandalkan insektisida kimia menyebabkan peran
musuh alami khusunya predator belum terlihat. Penelitian ini bertujuan untuk
mengekplorasi dan mengetahui keberadaan hama dan musuh alami pada
pertanaman kacang hijau yang diaplikasikan insektisida dan tanpa insektisida.
Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan (KP) Ngale, Kabupaten Ngawi. Jawa
Timur. pada bulan Juli - Sepetember 2015.Percobaan menggunakan rancangan
acak kelompok, diulang 10 kali.Dengan perlakuan (P1) proteksi penuh
menggunakan insektisida kima mulai awal pertumbuhan sampai panen dan (P2)
tanpa aplikasi insektisida. Jenis insektisida yang digunakan adalah fipronil untuk
hama daun dan lamda sihalotrin untuk hama polong, pengamatan dilakukan tiap
10 hari dengan cara: pengamatan langsung, Pitfall trap, Sticky trap, dan Sweep
net. Hasil penelitian teridentifikasinya tiga jenis hama yaitu E. terminalis, L.
suturellus, dan M. testulasi. Populasi hama pada perlakuan dengan insektisida
lebih rendah (1.230 ekor) dibandingkan tanpa aplikasi insektisida (2.178 ekor).
Dan musuh alami dari kelompok predator teridentifikasi empat jenis yaitu
Coccinella sp, P. fuscipes, Licosa sp, dan Oxyopes sp dengan populasi pada
perlakuan dengan isektisida lebih rendah (376 ekor) dibandingkan petak tanpa
insektisida (858 ekor) dan kelompok parasitoid Trichogramma sp. Dari hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi insektisida masih diperlukan
karena disamping membunuh 43,5% hama dan 56% musuh alami juga mampu
mempertahankan hasil panen kacang hijau sebesar 35% dibandingkan tanpa
insektisida.
Kata Kunci: Hama, kacang Hijau, musuh alami.
ABSTRACT
Mung bean production in Indonesia is still not sufficient to meet the national
demand. A pest was one of cause of low productivity. Recently, the use of
intensive chemical insecticides caused the role of natural enemies especially
predators have not seen. This study aims was to explore and determine the
presence of pests and its natural enemies in mung bean plantation that was
applied insecticides and without insecticides. Research was conducted at the
experimental station Ngale, Ngawi, East Java, from July - September 2015. The
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experiment used a randomized block design, 10 times replicates. The treatment
cwere: (P1) full protection using insecticide from early growth to harvest, and
(P2) without insecticides. Insecticides used for leaves pest was fipronil and
lambda cyhalothrin for pod pest. The data collection was made every 10 days by
direct observation, fitpall traps, sticky traps, and sweep net. The results showed
there were three pests found namely E. terminalis, L. suturellus, andM. testulasi.
The population of pest on pesticides treatment was lower than that without the
insecticides. In contrast, natural enemy (predators and parasitoid) on plot without
insecticides was higher than that on plot with pesticides. The predators found
namely; Coccinella sp., P. fuscipes, Licosa sp., and Oxyopes sp. and parasitoid
found namely Trichogramma sp. In conclusion, the application of insecticides is
still needed because reduced pests up to 43.5% but could also maintain 56% of
natural enemies and yields by 35% compared with no insecticide.
Keywords: Pests, mung bean, natural enemies.

LATAR BELAKANG
Di Indonesia, kacang hijau menempati urutan ke-3 terpenting sebagai
tanaman pangan legum, setelah kedelai dan kacang tanah,dan merupakan salah
satu komoditas tanaman pangan sumber protein nabati tinggi (vitamin A, B1, dan
C), serta beberapa mineral. Pemanfaatan kacang hijau sangat beragam, dari olahan
sederhana hingga bahan olahan untuk industri.Produk terbesar hasil olahan kacang
hijau di pasar adalah taoge (kecambah), bubur, makanan bayi, industri minuman,
kue, bahan campuran mie dan tepung hunkue.Selain digunakan sebagai bahan
makanan, kacang hijau juga mempunyai manfaat sebagai tanaman penutup tanah dan
pupuk hijau.
Minat petani untuk menanam kacang hijau cukup baik, hal ini terlihat dari
luas pertanaman yang relatif stabil dibandingkan komoditas kedelai. Meskipun
demikian, pada tahun 2011 produksi dalam negeri yang mencapai 341.342 ton
masih belum bisa mencukupi permintaan dalam negeri sehingga pemerintah
masih mengimpor kacang hijau sebesar 39.000 ton (Dirjen Tanaman Pangan,
2012). Salah satu kendala rendahnya produktivitas kacang hijau adalah serangan
hama.
Beberapa jenis serangga hama yang teridentifikasi menyerang kacang
hijau antara lain hama thrips (Mengalurothrips usitatus Bagnall) yang menyerang
daun tanaman muda dan menyebabkan daun tidak normal, terlihat bercak klorotik
tidak beraturan, serta tanaman menjadi kerdil, pada serangan yang tinggi dapat
menyebabkan kehilangan hasil 65% (Indiati, 2004). Selain hama daun hama yang
tidak kalah pentingnya adalah hama polong. Ada dua jenis hama polong yang
menyerang kacang hijau yaitu hama penggerek polong Maruca testulasi
(Lepidoptera: Pyralidae) dan hama pemakan polong Longitarsus suturellus
(Coleoptera: Chysomelidae).
M testulasis menyerang bunga dan polong, serangan pada bunga
menyebabkan rontok dan gagal menjadi polong, dan serangan pada polong
mengakibatkan biji dan polong cacat (rusak), sehingga tidak bisa dimanfaatkan.
Kehilangan hasil pada kacang hijau akibat serangan hamaM. testulasis di
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Banjarnegara Jawa Tengah tahun 2006 berkisar antara 13-59% (Indiati, 2007),
dan mencapai 1,304 ton/ha tidak dikendalikan (Indiati, 2010).
Hama pemakan polong L. suturellus menyerang daun muda (pucuk),
bunga, dan polong.Serangan pada daun muda atau pucuk menyebabkan daun
berlubang setelah mekar, selain menyerang pucuk tanaman, kumbang juga
memakan bunga, biji, dan kulit polong muda dengan gejala serangan adanya
lubang pada polong disertai kotoran imago (Tantawizal dan Indiati, 2015).
Dalam upaya mengendalikan hama, petani masih mengandalkan
insektisida kimia yang dirasa lebih menguntungkan dan praktis, tanpa
memperhatikan dampak terhadap bioekologi serangga hama maupun musuh alami
seperti resurjensi dan resistensi (Marwoto, 1992). Dalam upaya mengurangi
ketergantungan terhadap insektisida kimia pemanfaatan serangga musuh alami
(predator dan prasitoid) sebagai salah satu komponen pengendalian hama terpadu
(PHT) perlu dikembangkan.
Serangga predator yang teridentifikasi banyak ditemukan pada kacang
hijau adalah Coccinella sp(Colleoptera: Coccinelidae). Kumbang Coccinella sp
berukuran antara 7-8 mm, bersifat rakus, dan aktif memangsa kutu daun.Stadia
larva dan imago, Coccinella sp juga memangsa berbagai serangga dari Ordo
Hemiptera, Family Coccidae, Pseudococcidae, Diaspidae, Aphididae.dan aktif
pada siang hari antara pukul 09.00-13.00 (Tobing et al, 2007).
Predator yang tidak kalah penting adalah Paederus fuscipes Curtis
(Coleoptera: Staphylinidae) yang memangsa telur dan larva Helicoverpa
armigera, Spodoptera litura dan Bemisia tabaci (Tengkano et al, 2004). Selain itu
P. fuscipes juga memangsa serangga kecil seperti kutu dan aphid.
Mengingat pentingnya peran musuh alami dalam menekan populasi hama
secara alami dan menjaga keseimbangan alam, maka upaya konservasi musuh
alami di lapangan perlu diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengekplorasi dan mengetahui keberadaan hama dan musuh alami pada
pertanaman kacang hijau yang diaplikasikan insektisida dan tanpa insektisida.
BAHAN DAN METODA
Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan (KP) Ngale, Kabupaten
Ngawi.Jawa Timur pada bulan Juli sampai Sepetember 2015.Percobaan
menggunakan rancangan acak kelompok (RAK), ulangan 10 kali. Perlakuan
sebagai berikut: (P1) proteksi penuh menggunakan insektisida kima mulai awal
pertumbuhan sampai panen dan (P2) tanpa aplikasi insektisida. Jenis insektisida
yang digunakan adalah fipronil untuk hama daun dan lamda sihalotrin untuk hama
polong.
Kacang hijau MLG 129 ditanam pada petak ukuran 4 x 5 m dengan jarak
tanam 40 x 15 cm, dua biji tiap lubang. Diberikan perlakuan fungisida saat tanam
untuk mengendalikan penyakit tular tanah. Pupuk diberikan bersamaan saat tanam
dengan dosis 37,5 kg N/ha; 73,5 P2O5/ha; 37,5 K2O/ha. Penyiangan dilakukan
secara manual pada 14 dan 28 hst.
Variabel yang diamati adalah populasi dan jenis serangga permukaan
tanah, populasi dan jenis serangga pada tanaman dan yang terbang di atas
pertanaman, serta kehilangan hasil ditimbulkan hama polong pada kacang hijau.
Pengamatan serangga dilakukan dengan cara:
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1. Pengamatan langsung: dilakukan dengan cara mengamati populasi dan jenis
serangga yang terdapat pada tanaman kacang hijau. Tiap petak diamati 10
rumpun tanaman.
2. Pitfall trap: menggunakan gelas plastik berisi air dicampur dengan deterjen
25% yang dibenamkan di dalam tanah selama 24 jam pada tiga titik tiap
petaknya. Dengan tujuan untuk mengetahui jenis dan populasi serangga
permukaan tanah. Serangga yang terperangkap dimasukkan kedalam botol
yang berisi alkohol 95% dan dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi jenis
dan dihitung populasinya.
3. Sticky trap: atau yellow trap berukuran 20 x 20 cm dipasang di tengah tiap
petak dengan posisi permukaan berlawan dengan arah angin. Pemasangan
sticky trap ditujukan untuk mengetahui jenis dan populasi seranga yang
terbang dipermukaan tanaman. Serangga yang terperangkap selanjutnya
dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi jenis dan dihitung populasinya.
4. Sweep net: digunakan untuk menangkap serangga yang aktif terbang atau
yang berada pada tanaman, dilakukan dengan cara diayunkan lima kali ayunan
tungal/titik pengamatan tiap plot.
Fitpall trap, Sticky trap, dan Sweep net dipasang pada enam kali mulai 10
HST dengan interval 10 hari. Serangga yang terperangkap atau ditemukan di
lapangan dihitung dan diidentifikasi, selanjutnya ditentukan komposisi dari
masing-masing hama atau musuh alami.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Jenis Hama dan Musuh Alami
Beberapa jenis serangga hama dan musuh alami yang ditemukan pada
pertanaman kacang hijau yaitu hama penggerek daun Empoasca terminalis
Distant (Homoptera: Cicadellidae), hama penggerek polong M. testulasis, dan
hama pemakan polong L. suturellus yang mulai ditemukan pada 30 sampai 70
HST. Sedangkan musuh alami dari kelompok predator yaitu Coccinella sp,
Paederus fuscipes, Oxyopes sp, dan Lycosa sp ditemukan mulai dari 10 HST
dengan populasi sangat rendah dan populasi tertinggi pada 30 sampai 50 HST.
dan dari kelompok parasitoid hanya satu yaitu Trichogramma sp ditemukan mulai
40 – 70 HST.
Komposisi Hama
Hasil pengamatan dari beberapa metode pengamatan serangga
menunjukkan adanya perbedaan komposisi populasi serangga hama dan musuh
alami. Aplikasi insektisida sangat berpengaruh terhadap populasi hama pada
pertanaman kacang hijau, pada pertanaman yang diaplikasikan insektisida
kumulatif populasi hama lebih rendah (1.230 ekor) dibandingkan petak tanpa
aplikasi insektisida (2.178 ekor) (Gambar 1). Hama wereng daun E. terminalis
paling banyak ditemukan pada kedua perlakuan.Pada petak tanpa aplikasi
insektisida populasi E. terminalis 52%, L. suturellus 27%, dan M. testulasis
21%.Pada petak yang diaplikasikan insektisida populasi E. terminalis 64%, diikuti
oleh L. suturellus 19%, dan M. testulasis 17% (Gambar 1). Tingginya populasi E.
terminalis disebabkan hama ini hidup berkelompok dan berkembang biak dengan
cepat.
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Komposisi serangga hama pada
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Gambar 1. Kumulatif populasi serangga hama yang diperoleh dari empat metode
pengamatan dan enam umur tanaman pada pertanaman kacang hijau di lahan
sawah. Tanpa aplikasi insektisida (A), dan dengan aplikasi insektisida (B)

a

b

c

Gambar 2. (a) gejala serangan hama E. terminalis pada daun, (b) serangan hama
penggerek polong M. testulasis, dan (c) serangan hama pemakan polong L.
suturellus,pada kacang hijau di KP Ngale 2015

Serangan wereng daun E. terminalis menyebabkan daun menjadi tidak
normal atau kriting (Gambar 2a), imago dan nimpa E. terminalis mulai ditemukan
pada 30 hst pada pertanaman dengan perlakuan insektisida dan tanpa isektisida.
Tingginya populasi E. terminalis pada perlakuan insektisida disebabkan jenis
insektisida kurang efektif karena jenis insektisida yang digunakan ditujukan untuk

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

1099

mengendalikan hama thrips dan aplikasi yang berlebihan menyebabkan hama
menjadi kebal.
Serangan hama penggerek polong M. testulasis mulai ditemukan saat
tanaman berbunga pada 30 HST. Serangan hama ini pada bunga ditandai dengan
bunga merekat yang menyebabkan bunga menjadi rusak dan gugur (Gambar 2b),
dan pada polong menyebabkan polong menjadi rusak, biji tidak berkembang
dengan normal sehingga menurunkan kualitas biji yang dihasilkan.
Hama pemakan polong L. suturellus ditemukan mulai menyerang tanaman
sebelum tanaman berbunga pada 20 HST.Selain menyerang bunga dan polong,
kumbang L. suturellus juga menyerang daun yang masih muda (pucuk) dan
menyebabkan daun berlubang ketika mekar. Serangan pada bunga menyebabkan
bunga berlubang dan gugur, serta serangan pada polong menyebabkan polong
berlubang dan biji rusak sehingga tidak bisa dipanen (Gambar 2c),
Komposisi Serangga Predator
Hasil identifikasi dan pengamatan populasi diperoleh bahwa masingmasing predator memiliki aktifitas dan tempat hidup yang berbeda-beda. Labalaba Lycosa Sp yang banyak beraktifitas dan berburu mangsa dipermukaan tanah
ditemukan terperangkap pada
pitfall trap, laba-laba OxyopesSp banyak
beraktifitas mencari mangsa pada batang dan daun tanaman ditemukan
terperangkap pada sweep net, kumbang Coccinella Sp banyak terperangkap pada
sticky trap, dan sweep net, serta P. fuscipes ditemukan pada batang dan daun
tanaman, serta terperangkap pada fitpall trapdan sweep net.
Kumulatif populasi dari empat metode pengamatan pada enam umur
tanaman menunjukkan bahwa aplikasi insektisida tidak hanya menyebabkan
penurunan populasi serangga hama, akan tetapi juga berpengaruh terhadap
populasi serangga predator, hal ini terlihat dari perbedaan populasi yang
signifikan dimana pada petak dengan insektisida populasi predator lebih rendah
(376 ekor) dibandingkan petak tanpa insektisida (858 ekor) (Gambar 3).
Jenis predator yang paling banyak ditemukan pada petak tanpa insektisida
adalah kumbang Coccinella Sp (37%), diikuti Lycosa Sp(25%), Oxyopes Sp
(23%), dan terendah P. fuscipes (15%). Tingginya populasi Coccinella Sp
disebabkan karena serangga ini memilki sifat oligofagus, memakan beberapa jenis
serangga kecil tertentu seperti kutu daun dan tungau daun dari berbagai stadia
telur, nimpa maupun imago (Radiyanto, 2010).
Sedangkan pada petak yang diaplikasikan insektisida predator dengan
populasi tertinggi yaitu Lycosa Sp (37%), diikuti Oxyopes Sp (23%), Coccinella
Sp (22%), dan terendah P. fuscipes (18%) (Gambar 3).Tingginya populasi Lycosa
sp disebabkan karena laba-laba Lycosa sp aktif bergerak pada permukaan tanah
sehingga tidak terkena lansung paparan insektisida.Terjadinya penurunan populasi
predator mengidikasikan bahwa jenis insektisida yang diaplikasikan berdampak
negatif dan berbahaya bagi kelangsungan hidup predator pada pertanaman kacang
hijau.
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Komposisi serangga predator pada
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Gambar 3.Kumulatif populasi serangga predator yang diperoleh dari empat metode
pengamatan dan enam umur tanaman pada pertanaman kacang hijau di lahan
sawah. Tanpa aplikasi insektisida (A), dan dengan aplikasi insektisida (B)

Populasi parasitoid
Hasil pengamatan diperoleh satu jenis parasitoid yang hanya ditemukan
pada sticky trap. Hasil identifikasi di laboratorium diketahui bahwa parastoid
tersebut adalah Trichogramma Sp (Hymenoptera: Trichogrammatidae).
Trichogramma Sp merupakan parasitoid yang menyerang telur serangga inang
sehingga menyebabkan telur gagal menetas, Trichogramma sp sudah
dikembangkan dan efektif untuk mengendalikan hama penggerek polong Etiella
zinckenella pada kedelai (Baliadi et all, 2008), dan hama penggerek batang
Ostrinia furnacalis pada tanaman jangung (Nonci, 2004).
Terdapat perbedaan signifikan populasi Trichogramma Sp antara petak
tanpa insektisida dan petak dengan insektisida, yaitu pada petak tanpa insektisida
(1.267 ekor) lebih tinggi dibandingkan petak dengan insektisida (479 ekor).Hal ini
membuktikan bahwa aplikasi insektisida berpengaruh terhadap kelansungan hidup
parasitoid Trichogramma Sp (Gambar 4).
Perbedaan populasi tersebut selain disebabkan parasitoid terbunuh akibat
terkena oleh kandungan racun bahan aktif insektisida juga dikarenakan
terbunuhnya serangga inang yang digunakan untuk berkembang biak.
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Gambar 4. Kumulatif populasi serangga parasitoid Trichogramma Sp yang terperangkap
sticky trap pada enam umur tanaman pada pertanaman kacang hijau di lahan
sawah yang diaplikasikan insektisida dan tanpa aplikasi insektisida

Komposisi dan populasi serangga lainnya.
Selain beberapa jenis serangga yang sudah disebutkan, terdapat juga
beberapa jenis serangga bermanfaat lainnya, yaitu ordo Collembola yang
terperangkap pada pitfall trap.OrdoCollembolamerupakan serangga tanah
bermanfaat yang memiliki peran penting sebagai perombak dan mendistrbusikan
bahan organik di dalam tanah, meningkatkan kesuburan, dan memperbaiki sifat
fisik tanah (Indriyati dan Wibowo, 2008).memiliki ukuran tubuh yang sangat
kecil, dengan panjang + 3-6 mm tidak bersayap (Eladisa, 2012), sehingga untuk
mengidentifikasinya diperlukan bantuan mikroskop.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa aplikasi insektisida yang
disemprotkan pada bagian tanaman seperti daun, batang, dan bunga atau polong
tidak berpengaruh terhadap populasi Collembola, hal tersebut terlihat dari 920
ekor yang terperangkap, 451 ekor ditemukan pada petak yang diaplikasikan
insektisida, dan 469 ekor pada petak tanpa insektisida (Gambar 6a).
Serangga lainnya yang ditemukan pada pertanaman kacang hijau adalah
serangga dari ordo Orthoptera dengan dua family yaitu Gryllidae dan Acrididae.
Kedua serangga tersebut tidak termasuk musuh alami ataupun hama utama
tanaman kacang hijau. Family Gryllidae merupakan serangga tanah sehingga
banyak ditemukan terperangkap pada pitfall trap, sedangkan family Acrididae
merupakan serangga pemakan daun yang aktif bergerak dan terbang sehingga
banyak ditemukan pada sticky trap dan sweep net.
Kumulatif populasi kedua serangga tersebut sangat rendah yaitu family
Gryllidae hanya 64 ekor, 30 ekor pada petak dengan insektisida dan 34 pada petak
tanpa insektisida. Sedangkan family Acrididae 57 ekor, 22 ekor pada petak
dengan insektisida dan 35 ekor pada petak tanpa insektisida (Gambar 6).
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a

b

Gambar 5. Serangga family Gryllidae yang terperangkap pada fitpall trap (a) dan family
Acrididae yang terperangkap pada sticky trap (b)
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Gambar 6. Kumulatif populasi ordo Collembola(a), serta family Gryllidae dan Acrididae
(b)pada enam umur tanaman pada pertanaman kacang hijau di lahan sawah
yang diaplikasikan insektisida dan tanpa aplikasi insektisida
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Hasil panen
Hasil panen menunjukkan bahwa aplikasi insektisida untuk
mengendalikan hama pada tanaman kacang hijau mampu mempertahankan hasil
sebesar 35% dibandingkan tanpa insektisida (Gambar 7). Namun aplikasi
insektisida yang berlebihan dan kurang bijaksana menyebabkan terbunuhnya
serangga berguna (musuh alami) dan bertambahnya biaya produksi.
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Dengan insektisida

Tanpa insektisida

Gambar 7. Hasil panen pada petak dengan dan tanpa aplikasi insektisida

KESIMPULAN
1. Aplikasi insektisida mampu menekan populasi hama 43.5% dan predator 56%

dibandingkan tanpa aplikasi insektisida.
2. Jenis serangga hama yang ditemukan pada pertanaman kacang hijau yaitu
wereng daun E. terminalis, penggerek polong M. testulasis, dan pemakan
polong L. suturellus.
3. Musuh alami kelompok predator yang ditemukan pada pertanaman kacang
hijau yaitu, laba-laba Oxyopes sp, Lycosa sp, kumbang Coccinella sp, dan
tomcat P. fuscipes. Dari kelompok parasitoid ditemukan Trichogramma sp.
dan dua jenis serangga lainnya yang bukan hama dan musuh alami yaitu
family Gryllidae dan Acrididae.
4. Aplikasi insektisida mampu mempertahankan hasil sebanyak 35%
dibandingkan tanpa aplikasi insektisida.
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ABSTRAK
Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan lima
perlakuan dan tiga ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh
pemupukan D2: urea 180 dan Ponska 120 kg/ha + 12 ton pupuk kandang +
mikoriza mampu meningkatkan ketersediaan hara tanah, serapan hara tanaman,
pertumbuhan, hasil dan populasi mikoriza pada tanaman jagung.
_______________________
Kata kunci: Paket pemupukan, mikoriza arbuskular, jagung
ABSTRACT
Randomized Completely Block Design was used in this experiment with five
treatments and three times replication. The research result showed that D2
fertilizing effect: Urea 180 and Ponska 120 kg/ha + 12 ton manure + mycorrhiza
was capable of increasing availability of soil nutrients, absorption of plant
nutrients, growth, yield, and mycorrhizal population on corn plants.
Keywords: Fertilizing package, arbuscular mycorrhizal, Corn
LATAR BELAKANG
Penerapan pemupukan anorganik dengan dosis yang tinggi yang biasa
diterapkan petani dengan intensif dapat menghambat perkembangan MA di dalam
tanah. Oleh karena itu dalam aplikasinya perlu diatur dosisinya yang sesuai bagi
perkembangan MA. Demikian juga halnya dengan penambahan bahan organik
pada dosis berapa dapat memacu perkembangan MA di dalam tanah. Namun
demikian informasi tentang dosis pemupukan anorganik dan bahan organik yang
sesuai bagi perkembangan MA yang dapat memicu peningkatan hasil tanaman
jagung masih banyak belum terungkap. Untuk mengujinya lebih lanjut telah
dilakukan uji coba di lapangan untuk mendapatkan gambaraan riil dosis pupuk
anorganik dan bahan organik plus penambahan pupuk hayati MA yang mana yang
memberikan hasil terbaik pada tanaman jagung
Inokulasi MA pada tanaman jagung diharapkan berimplikasi positif
terhadap perbaikan sifat tanah, serapan hara dan hasil tanaman. Hipotesis ini
dibangun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya di tanah berpasir di lahan
kering Lombok Utara (Astiko et al, 2013) yang membuktikan bahwa inokulasi
MA pada tanaman jagung dapat meningkatkan serapan P dan hasil tanaman yang
lebih tinggi dibanding tanaman tanpa MA. Peningkatan serapan terjadi sebagai
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akibat dari aktivitas MA dalam meningkatkan ketersediaan hara dan perbaikan
proliferasi akar. Astiko et al. (2015) juga melaporkan bahwa inokulasi MA pada
pola tanam berbasis jagung mempunyai kontribusi nyata meningkatkan status hara
tanah, serapan tanaman, aktivitas MA dan hasil tanaman.

BAHAN DAN METODA
Tempat dan desain percobaan
Percobaan ini dilakukan di Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan Lombok
Utara dengan Rancangan Acak Kelompok 3 ulangan. Paket pemupukan yang diuji
adalah:
D0 : urea 300 dan Ponska 200 kg/h, tanpa pupuk kandang dan tanpa mikorizaa
D1 : urea 240 dan Ponska 160 kg/ha + 15 ton pupuk kandang + mikoriza
D2 : urea 180 dan Ponska 120 kg/ha + 12 ton pupuk kandang + mikoriza
D3 : urea 120 dan Ponska 80 kg/ha + 9 ton pupuk kandang + mikoriza
D4 : urea 60 dan Ponska 40 kg/ha + 6 ton pupuk kandang + mikoriza
Inokulasi mikoriza MAA01 dilakukan dengan dosis 20 g per tanaman yang
diletakkan dibawah benih jagung membentuk suatu lapisan merata. Dosis peupuk
anorganik I dilakukan pada 1 minggu setelah tanam (mst) dengan 1/3 dosis urea
dan pupuk NPK Ponska. Pupuk urea ke dua 2/3 dosis diberikan pada saat 3 mst.
Analisis bahan tanaman dan kesuburan tanah
N jaringan ditetapkan dengan metode Kjeldhal, P dengan menggunakan
spectrometer, C-organik dengan metode kolorimetri, K dan Ca dengan atomic
absorption spectrophotometry. Variabel populasi mikoriza dilakukan dengan
teknik pengayakan basah (wet sieving and decanting) menurut Brundrett et al.
(1996) dan Daniel dan Skipper (1982). Penghitungan persentase infeksi dilakukan
dengan metode clearing and staining (Kormanik dan Graw, 1982) dengan teknik
Gridline Intersect (Giovenneti dan Mosse, 1980).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh paket pemupukan terhadap status hara tanah
Perlakuan D2 memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap
peningkatan status hara tanah N, P, K dan C-organik (Gambar 1).
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Gambarl 1. Pengaruh paket pemupukan terhadap status hara tanah (N, P, dan K) dan Corganik tanah
Pengaruh paket pemupukan D2 yang menunjukkan nilai kandungan ketiga
unsur hara tersebut yang paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan aplikasi
paket pemupukan lainnya. Tren nilai kandungan ketiga unsur hara tersebut
semakin meningkat seiring berjalannya waktu dan mencapai nilai tertinggi pada
100 hst saat tanaman siklus tanam pertama jagung di panen. Kandungan Corganik selama siklus tanam terud naik. Kandungan C-organik mencapai
maksimum pada 100 hst saat siklus pertama jagung dipanen yaitu sebesar 14,20
g/kg (Astiko et al, 2015a)
Pengaruh paket pemupukan terhadap serapan hara tanaman
Pengaruh paket pemupukan D2 memberikan kontribusi yang nyata terhadap
peningkatkan serapan N, P, K dan Ca tanaman (Gambar 2). Fakta ini sesuai dengan
hasil penelitian yang telah dilakukan Gianinazzi et al. (2010) yang mengemukakan
bahwa inokulasi MA yang disertai dengan penambahan bahan organik dapat
memulihkan kesuburan tanah pada suatu kawasan ekosistem.
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Gambar 2. Pengaruh paket pemupukan terhadap serapan hara tanaman fase
pertumbuhan vegetatif
Pengaruh paket pemupukan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman
Pengaruh paket pemupukan D2 memberi pertumbuhan tanaman yang
paling tinggi (Gambar 3). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian
sebelumnya yang menunjukkan bahwa paket pemupukan dengan penambahan
inokulasi MA dan pupuk kandang meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman
(Astiko, 2009).
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Gambar 3. Pengaruh paket pemupukan terhadap bobot biomassa kering akar dan
tajuk tanaman
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Pengaruh paket pemupukan terhadap parameter hasil yang meliputi bobot
biji kering, bobot 100 biji, bobot berangkasan kering dan hasil kering panen
disajikan pada Gambar 4 dan Gambar 5
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Gambar 4. Pengaruh paket pemupukan terhadap bobot hasil biji dan 100 butir
Meningkatnya hasil tanaman pada perlakuan inokulasi MA plus pupuk
kandang disebabkan karena meningkatnya aktifitas MA dalam penyerapan unsur
hara dan air dengan bantuan hifa eksternal (HE). Hal ini dimungkinkan karena HE
mampu menjangkau sampai di luar mintakat pengurasan (depletion zone) yang
dapat dijangkau oleh atau tidak tersedia untuk akar tanaman (Zhu et al, 2001).
Diameter HE yang jauh lebih kecil dibanding dengan diameter akar
memungkinkannya untuk menembus pori mikro tanah untuk mendapatkan hara dan
air yang tidak dapat dijangkau oleh akar (Drew et al, 2003). Hal inilah yang
menyebabkan tanaman yang bermikoriza mempunyai kemampuan menyerap hara,
tumbuh dan memberikan hasil yang lebih baik serta tahan terhadap cekaman
kekeringan (Smith dan Read, 2008).
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Gambar 5. Pengaruh paket pemupukan terhadap bobot berangkasan
kering dan hasil kering panen.
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Pengaruh paket pemupukan terhadap aktivitas mikoriza
Pengaruh paket pemupukan D2 terhadap jumlah spora dan infeksi akar
tertinggi dan berbedanyata dengan perlakuan lainnya baik pada 60 hstdan 100 hst
(Gambar 6 dan Gambar 7). Hal ini menunjukkan bahwa inokulasi isolat MAA1
mampu bersaing dengan MA indigenus yang terdapat pada rizosfer tanah berpasir
Lombok Utara, terutama dalam membentuk koloni dalam akar. Makna lainnya
adalah isolat MAA1 yang digunakan mampu memproduksi banyak propagul dalam
bentuk spora dan akar terkolonisasi sehingga mampu hidup pada habitat yang
kompetitif dan dinamis. (Barrios, 2007; Doud dan Johnson, 2007).
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Gambar 6. Pengaruh paket pemupukan terhadap jumlah spora
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Gambar 7. Pengaruh paket pemupukan terhadap persentase infeksi pada akar
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KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh paket pemupukan urea 180
dan Ponska 120 kg/ha + 12 ton pupuk kandang + mikoriza (D2) mampu
meningkatkan ketersediaan hara tanah, serapan hara tanaman, pertumbuhan, hasil
dan populasi mikoriza pada tanaman jagung
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REKOMENDASI PENGELOLAAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN PADI,
JAGUNG DAN KEDELAI DI KABUPATEN MAJALENGKA
(LAND USE MANAGEMENT FOR RICE, CORN AND SOYBEAN
COMMODITIES DEVELOPMENT IN THE DISTRICT MAJALENGKA)
Abraham Suriadikusumah
Departemen Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Sumedang Km 21 Jatinangor 45363.
Corresponding author: 08122073693, Email: abrahamsur@yahoo.co.id

ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan kepada kebutuhan terhadap komoditas padi, jagung dan
kedelai yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertambahan penduduk dan
meningkatnya aktivitas pembangunan. Keadaan ini memicu terjadinya konversi lahan
pada semua sektor pertanian yang tidak terkontrol. Guna mencapai pemenuhan terhadap
pangan ini, telah dilakukan kajian terhadap sumberdaya Lahan di Kabupaten
Majalengka untuk mengembangkan produksi padi, jagung, kedelai. Metode yang
digunakan berupa survey lapangan (data tanah dan lingkungan, wawancara dan
quisioner dengan petani), analisis laboratorium dan interpretasi citra satelit. Hasil kajian
menunjukkan bahwa beberapa daerah berpotensi untuk pengembangan padi, jagung,
kedelai dengan tingkat kesesuaian S2 atau cukup sesuai (komoditas padi): Kec.
Majalengka, Maja; S2 atau cukup sesuai (komoditas jagung): Kec. Bantarujeg; S3 atau
sesuai marginal (komoditas kedelai): Kec. Majalengka, Majalengka. Karakteristik lahan
di Kabupaten Majalengka secara umum termasuk ke dalam kriteria sedang. Parameter
kandungan C-organik termasuk kriteria rendah-sedang, N total termasuk kedalam
kriteria rendah-sedang, P total termasuk kriteria tinggi-sangat tinggi dan K total
termasuk kriteria sangat rendah-sedang. Arahan komoditas pada kesesuaian S2 dan S3
dengan penggunaan lahan ladang, tegalan dan sawah dapat direkomendasikan untuk
pengembangan padi, jagung dan kedelai. Karakteristik lahan yang menjadi faktor
pembatas untuk pengembangan padi, jagung dan kedelai di Kabupaten Majalengka ini
adalah kandungan unsur hara dalam tanah (Nitrogen total, P total), ketersediaan air.
Untuk mengatasi faktor pembatas tersebut diajukan rekomendasi pengolahan lahan
berupa pemupukan berimbang, perbaikan saluran irigasi atau drainase.
Kata kunci: jagung, kedelai, karakteristik lahan, pengelolaan lahan, padi..
ABSTRACT
The study was based on the need of rice, corn and soybeans which increasing
yearlyfollowthe population growth and development activities. This situation triggered
the land conversion in all agricultural sectors that are not controlled. In order to
achieve compliance with this food crops, has conducted a study of land resources in
Majalengka to develop the production of rice, corn, soybeans. The method used was
field survey (data of land and environment, interviews and questionnaires with
farmers), laboratory analysis and interpretation of satellite imagery. The results
showed that some of the potential areas to develop rice, corn, soybeans with the level of
conformity S2 or reasonably fit (paddy): district Majalengka, Maja; S2 or reasonably fit
(maize): district. Bantarujeg; S3 or marginally suitable (soybean): district. Majalengka
Majalengka. Characteristics of land in Majalengka is generally included in the criteria
for being. Parameter C-organic content including the criteria for low-medium, N total
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included into the criteria for low-medium, P total including the criteria for high-very
high and K total including the criteria for very low-medium. Tutorial commodities in
conformity with the S2 and S3 land use fields, paddy fields and can be recommended to
develop rice, corn and soybeans. Characteristics of the land that is the limiting factor
for the development of rice, corn and soybeans in Majalengka this is the nutrient
content in the soil (total nitrogen, total P), the availability of water. To overcome the
limiting factor was filed on land management in the form of balanced fertilization,
irrigation or drainage improvement.
Keywords: corn, soybeans, land characteristics, land management, rice.

LATAR BELAKANG
Lahan merupakan lingkungan fisik yang meliputi iklim, relief, tanah, hidrologi,
dan vegetasi. Faktor-faktor ini hingga batas tertentu mempengaruhi potensi dan
kemampuan lahan untuk mendukung suatu tipe penggunaan tertentu. Karakterisik lahan
merupakan atribut lahan yang dapat diukur atau diestimasi. Misalnya kemiringan, curah
hujan, tekstur tanah, kapasitas air tersedia, biomasa vegetasi, dll. Sedangkan kualitas
lahan adalah kompleks atribut lahan yang mempunyai peranan spesifik dalam
menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Contohnya
ketersediaan air, resistensi erosi, bahaya banjir, dan aksesibilitas.
Khusus dalam hubungannya dengan aktivitas pembangunan dalam sektor
pertanian dikenal istilah "penggunaan lahan pertanian" dan "evaluasi lahan pertanian"
yang melibatkan berbagai macam kegiatan. Dalam hubungan ini, kesesuaian lahan juga
bermakna sebagai kecocokan suatu bidang lahan bagi penggunaan tertentu. Perbedaan
tingkat kesesuaian ini ditentukan oleh hubungan-hubungan (aktual atau yang
diantisipasi) antara benefit dan input yang berhubungan dengan penggunaan lahan
tersebut.
Kegiatan evaluasi lahan, sangat dianjurkan dalam rangka untuk merencanakan dan
mengkoordinir upaya perbaikan dan pengelolaan lahan pada masing-masing tipe
penggunaan atau usahatani. Kegiatan evaluasi lahan ini mensuplai petani dengan
informasi secara tepat dan akurat tentang apa yang seyogyanya dikerjakan, dan
perbaikan apa saja yang diperlukan untuk pengelolaan lahannya.
Untuk memenuhi ketahanan pangan, pemerintah berupaya terus meningkatkan
produksi beras nasional 5% per tahun dan pencapaian target surplus beras 10 juta ton
pada tahun 2015, disamping peningkatan produksi perkebunan dan peternakan.
Selanjutnya dikemukakan bahwa berdasarkan tren kebutuhan pangan nasional terutama
padi, jagung, dan kedelai, maka hingga tahun 2025 dibutuhkan 4,7 juta lahan baru.
Sedangkan di sisi lain, pada umumnya lahan yang tersedia adalah lahan sub-optimal.
Provinsi Jawa Barat diantaranya Kabupaten Majalengka merupakan salah satu
sentra produksi pertanian di Indonesia. Selain memiliki lahan pertanian beririgasi paling
luas di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat juga mempunyai potensi lahan kering yang
dapat dikembangkan. Salah satu ordo tanah yang memiliki potensi besar untuk
dikembangkan adalah Inceptisols. Luas Inceptisols di Jawa Barat sekitar 2,119 juta ha
(Subagyo et al., 2000). Ordo tanah lain yang dapat dikembangkan adalah Ultisols.
Penelitian ini secara keseluruhan bertujuan: (1) Mengevaluasi kesesuaian lahan
pada sentra padi, jagung dan kedelai di Kabupaten Majalengka; (2) Mengevaluasi
penggunaan lahan serta memberikan arahan penggunaan lahan sesuai dengan penilaian
kesesuaian lahan di Kabupaten Majalengka.
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BAHAN DAN METODA
Lokasi dan waktu penelitian
Penelitiandilakukan di kawasan Sentra Padi, Jagung dan Kedelai di Kabupaten
Majalengka Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan pada bulan Mei-November 2015.
Analisis sifat fisika dan kimia tanah dilakukan di Laboratorium Kesuburan dan Nutrisi
Tanaman Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Analisis
Pemetaan dilakukan di Laboratorium Evaluasi Lahan Departemen Ilmu Tanah
Universitas Padjadjaran.
Metoda penelitian
Penelitian dilakukan dalam 3 tahapan kerja, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap
survai lapangan, dan (3) tahap pengolahan data dan analisis.Pengambilan sampel tanah
dilakukan pada sekuen tanah di setiap satuan lahan yang ada, pengambilan sampel tanah
meliputi tanah terganggu yang dikompositkan dan diambil sebanyak 2 kg, serta tanah
tidak terganggu yang menggunakan ring sampler.
Survai evaluasi lahan dilakukan untuk mengetahui lahan suboptimal dan
potensinya sebagai sentra Pajale di Kabupaten Majalengka. Kegiatan survai dilakukan
dengan menentukan titik pengambilan sampel. Lokasi titik sampel didapat dari
menumpang tindihkan data peta tanah, penggunaan lahan, iklim dan lereng sehingga
menghasilkan kombinasi lokasi yang sesuai dengan kriteria lahan yang akan dikaji.
Analisis data
Sampel tanah yang diambil pada masing-masing titik sampel kemudian
dianalisis di laboratorium untuk mengetahui sifat fisika tanah dan kimia tanah. Setelah
dilakukan analisis Laboratorium, kemudian dilakukan matching table dengan
karakteristik tanaman pajale, untuk mengetahui kesesuaian lahan tanaman padi, jagung
dan kedelai.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten Majalengka secara geografis terletak diantara 1080 03’ – 1080 19’
Bujur Timur, Sebelah Timur 1080 12’ – 1080 25’ Bujur Timur, Sebelah Utara antara 60
36’ – 60 58’ Lintang Selatan dan Sebelah Selatan 60 43’ – 70 03’ Lintang Selatan. Luas
wilayah Kabupaten Majalengka adalah 1.204,24 Km2, atau hanya sekitar 2,71 % dari
luas Wilayah Provinsi Jawa Barat (yaitu kurang lebih 44.357,00 Km2) yang terdiri dari
26 kecamatan.
Topografi
Kabupaten Majalengka terdiri dari beberapa kondisi topografi yaitu daerah
pegunungan dengan ketinggian 500-857 m di atas permukaan laut dengan luas 482,02
Km2 atau 40,03 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka, daerah
bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500 m di atas permukaan laut dengan luas
376,53 Km2, daerah dataran rendah dengan ketinggian 19-50 m di atas permukaan laut
dengan luas 345,69 Km2 atau 28,70 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.
Iklim
Berdasarkan data iklim Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 memperlihatkan
suhu udara berkisar antara 25,5°C sampai 30,0°C. Suhu udara maksimum terjadi pada
bulan April dan Oktober yaitu 33,1°C, sedangkan suhu udara minimum terjadi pada
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bulan Juli dengan suhu sebesar 23,0°C. Data curah hujan tahun 2010 di Kabupaten
Majalengka curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret 2010 yang mencapai 586 mm
dengan jumlah hari hujan mencapai 22 hari, dan terendah pada bulan Juli yaitu 89 mm
dengan jumlah hari hujan sebanyak 17. Kecepatan angin di wilayah Kabupaten
Majalengka berkisar antara 3 knot sampai 4 knot, dan kecepatan tertinggi terjadi pada
bulan Oktober yaitu sebesar 25 knot.
Lahan Sub-optimal
Hasil penilaian peta sub optimal di kabupaten Majalengka berada pada kecamatan
Maja, Majalengka, Bantarujeg, Panyingkiran, Kertajati, Jatitujuh, Kadipaten, Banjaran
dan Cikijing. Peta dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta Sebaran Lahan Sub Optimal di Kabupaten Majalengka
Hasil analisis tanah pada beberapa lahan sub-optimal yang menjadi sentra padi,
jagung dan kedelai di Kabupaten Majalengka menunjukkan kondisi kesuburan tanah
yang bervariatif. Kandungan C-organik dan N-total yang rendah sampai sedang
menunjukkan bahwa perlu adanya usaha pemupukan guna meningkatkan produktivitas
Pajale di Kabupaten Majalengka. Kandungan bahan organik tanah mencerminkan
keseimbangan antara proses humifikasi dan mineralisasi. Terkait dengan pasca panen,
tanaman yang hilang berbanding lurus dengan intensitas tanah dalam bekerja (Janzen,
2006; Varvel et al., 2010).
Jenis pupuk yang umum digunakan di lokasi kajian adalah Urea, SP-36 dan KCl.
Hampir seluruh petani menggunakan pupuk ini. Pupuk organik yang digunakan
umumnya kompos yang dibuat sendiri oleh petani. Petani memanfaatkan kotoran hewan
diantaranya sapi dan domba yang kemudian diolah terlebih dahulu sehingga menjadi
kompos yang matang dan siap digunakan untuk usahatani. Jenis pestisida yang
digunakan petani sangat beragam. Pemberantasan hama dan penyakit dilakukan bila
serangan dianggap sudah membahayakan.
Hasil analisis tekstur, lokasi kajian memiliki tekstur lempung berliat, lempung
liat berpasir dan liat. Hal ini menunjukkan tekstur di lokasi kajian termasuk kategori
halus dengan didominasi fraksi debu dan fraksi liat.
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Gambar 2. Peta Status Kesuburan Tanah
Evaluasi Lahan
Evaluasi lahan di tetapkan berdasarkan Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan Untuk
Komoditas Pertanian. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (Djaenudin
dkk., 2011), melalui identifikasi karakterisik lahan yang akan mempengaruhi
pertumbuhan dan produksi tanaman, seperti kemiringan lahan, curah hujan, tekstur
tanah, kapasitas air tersedia, biomasa vegetasi, dll. Beberapa karakteristik lahan tadi
dikelompokkan ke dalam berbagai kualitas lahan, yang merupakan kompleks atribut
lahan, yang mempunyai peranan spesifik dalam menentukan tingkat kesesuaian lahan
untuk suatu penggunaan tertentu. seperti ketersediaan air, resistensi erosi, bahaya
banjir, dan aksesibilitas.
Beberapa macam kualitas lahan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan
produktivitas tanaman adalah: (i) hasil tanaman, (ii) ketersediaan air, (iii) ketersediaan
hara, (iv) ketersediaan oksigen dalam zone perakaran, (v) kondisi bagi per-kecambahan,
(vi) kemudahan pengolahan, (vii) salinitas atau alkalinityas, (viii) toksisitas tanah, (ix)
ketahanan terhadap erosi, (x) bahaya banjir, (xi) rejim suhu, dan (xii) fotoperiodik.
Langkah berikutnya adalah penetapan kesesuaian lahan berupa penilaian keadaan
tingkat kecocokan dari sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Kelas
kesesuaian suatu bidang lahan ini dapat berbeda-beda tergantung pada tataguna lahan
yang diinginkan. Kerangka dari sistem klasifikasi kesesuaian lahan ini terdiri dari empat
kategori, yaitu:
1. Order
: keadaan kesesuaian secara global
2. Kelas
: keadaan tingkatan kesesuaian dalam order
3. Sub-Kelas : keadaan tingkatan dalam kelas didasarkan pada jenis pembatas atau
macam perbaikan yang harus dijalankan.
4. Unit
: keadaan tingkstan dalam sub kelas didasarkan pada sifat tambahan yang
berpengaruh dalam pengelolaannya.
Faktor Pembatas
Jumlah faktor pembatas cukup banyak, tetapi untuk kepentingan evaluasi lahan
tertentu, bisa dipilih dan disesuaikan dengan keperluan. Dalam studi ini, faktor
pembatas yang dinilai terdiri dari 10 kualitas lahan yang diuraikan menjadi 20
karakteristik lahan. Hasil penilaian terhadap kualitas dan karakterisitik lahan di
Kabupaten Majalengka didapatkan sebagai faktor pembatas utamanya adalah
temperatur, kelembaban dan ketersediaan hara (Kejenuhan Basa). Faktor pembatas
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aktual lainnya yang dijumpai lokasi studi terdiri dari drainase, tekstur, pH, lereng, dan
bahaya erosi.
a. Temperatur dan kelembaban
Hasil pengamatan dan data sekunder menunjukkan temperatur di lokasi kajian
berkisar antara 31-33oC, berdasarkan kesesuaian lahan tanaman padi termasuk kelas
S2 (cukup sesuai) untuk lokasi Majalengka. Tanaman padi dengan temperatur dan
kelembaban ini termasuk kelas S2 dan S3, tanaman jagung termasuk kelas S2 dan
tanaman kedelai termasuk kelas S3.
b. Ketersediaan Hara (kejenuhan basa)
Faktor pembatas KB, berhubungan dengan kesuburan tanah. Hasil analisis
menunjukkan nilai KB pada semua lokasi berada pada kisaran 35-55%, hal ini
menjadikan faktor pembatas pada semua tanaman (padi, jagung dan kedelai). Faktor
pembatas ini ditemukan pada semua lokasi.
Kesesuaian Lahan Aktual
Kesesuaian lahan aktual diperoleh dari data lapangan yang meliputi Karakteristik
lahan yang diuraikan pada setiap satuan peta lahan (SPL), yang meliputi: bentuk
wilayah/lereng, drainase tanah, kedalaman tanah, tekstur tanah, banjir/genangan dan
singkapan permukaan (singkapan batuan di permukaan tanah). Data iklim terdiri dari
curah hujan rata-rata tahunan dan jumlah bulan kering, serta suhu udara diperoleh dari
stasiun pengamat iklim.

Gambar 3. Peta Kesesuaian Lahan pada Lokasi Kajian
Hasil penilaian kesesuaian lahan aktual menunjukkan Kecamatan Majalengka
memiliki kriteria S2 atau cukup sesuai untuk tanaman padi, penggunaan lahan eksisting
adalah lahan sawah. Kriteria S2 (cukup sesuai) juga terdapat pada penggunaan lahan
ladang untuk komoditas jagung serta kriteria S3 atau sesuai marginal untuk tanaman
kedelai dengan penggunaan lahan eksisting ladang dan sawah. Kecamatan Bantarujeg
yang merupakan sentra jagung menunjukkan kesesuaian lahan actual yaitu S2 atau
cukup sesuai dengan factor pembatas dominan adalah temperatur. Sedangkan
Kecamatan Maja memiliki kriteria S2 atau cukup sesuai untuk tanaman padi, terdapat
beberapa factor pembatas di Kecamatan ini diantaranya drainase, lereng dan temperatur.
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Tabel 1. Kesesuaian Lahan Aktual di Kabupaten Majalengka
Kabupaten
Majalengka

Kecamatan
Majalengka
Bantarujeg
Maja

Kesesuaian Lahan Aktual
Padi
Jagung
Kedelai
S2
S2
S3
S2
S2
-

Kesesuaian Lahan Potensial
Usaha Perbaikan
Berdasarkan perbaikan-perbaikan pada faktor pembatas di kesesuaian lahan
potensial yaitu pemupukan berimbang, penterasan, pembuatan dan perbaikan irigasi
dan drainase maka hasil penilaian kesesuaian lahan potensial memberikan pengaruh
terhadap kesesuaian lahan aktual.
Target Pengelolaan dan Usaha Perbaikan Lahan
Target pengelolaan dan usaha perbaikan lahan untuk pengembangan padi, jagung
dan kedelai di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :
1. Program Pemupukan Berimbang
Peningkatan kesuburan tanah melalui program pemupukan pupuk N, P, K dan
pemberian bahan organik. Tingkat usaha perbaikannya agar pada tingkat pemupukan
sedang sampai tinggi. Tidak disarankan menggunakan pupuk yang bersifat asam,
misalnya pupuk ZA, dll.
Pemberian pupuk organik yang siap pakai maupun melalui penanaman tanaman
polongan baik yang merambat maupun berpohon. Pupuk organik ini disamping
memasok unsur hara, juga dapat memperbaiki kesuburan fisik tanah sehingga sirkulasi
oksigen lancar.
2. Program Pengolahan Tanah
Tingkat usaha perbaikan lahan agar pada tingkat sedang sampai tinggi. Misalnya
pencangkulan sekeliling tanaman pangan. Hal ini untuk mencapai aerasi internal tanah
yang ideal akibat pemadatan tanah.
3. Program perbaikan saluran drainase permukaan
Di daerah studi banyak ditemukan saluran-saluran yang tidak mengalirkan air dengan
baik. Masalah tersebut dapat diatasi dengan perbaikan saluran drainase pada tingkat
sedang sampai tinggi.
4. Program Penterasan dan Perataan Lahan
Di wilayah bagian utara daerah studi memerlukan pembuatan teras bangku tingkat
sedang sampai tinggi, sehingga lahan terhindar dari bahaya erosi.
5. Program Penataan Lingkungan
Pada lahan tidak sesuai sebaiknya dijadikan hutan lindung atau wilayah konservasi
terutama pada lahan-lahan yang memiliki kemiringan lereng >30%.
Kesesuaian lahan aktual ditingkatkan menjadi kesesuaian lahan potensial dengan
cara melakukan perbaikan pada lahan yang diusahakan. Perbaikan dilakukan dengan
masukan (input) yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Hasil penilaian evaluasi
kesesuaian lahan potensial untuk tanaman padi yaitu kelas cukup sesuai (S2), tanaman
jagung kelas cukup sesuai (S2) dan tanaman kedelai kelas sesuai marginal (S3).
Mengingat semua lahan memiliki faktor pembatas yang utama adalah temperatur,
sehingga sulit untuk dilakukan usaha perbaikan.
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Tabel 2. Kesesuaian Lahan Potensial di Kabupaten Majalengka
Kecamatan
Majalengka
Bantarujeg
Maja

Usaha Perbaikan
Pemupukan, perbaikan drainase
Pemupukan
Pemupukan

Kesesuaian Lahan Potensial
Padi
Jagung
Kedelai
S2
S2
S3
S2
S2
-

Analisis Ketersediaan Lahan
Analisis Lahan berdasarkan kesesuaian lahan potensial dan penggunaan lahan.
Analisis ketersediaan lahan pertanian dimaksudkan agar lahan yang akan dikembangkan
layak usaha yaitu lahannya sesuai untuk tanaman padi, jagung dan kedelai dan terbebas
dari kemungkinan klaim oleh penduduk setempat.
Tabel 3. Arahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Majalengka
Kesesuaian
Faktor Pembatas
Lahan Aktual
Majalengka
S2
Temperatur, Kesuburan,
Bantarujeg
S2
Temperatur, Kesuburan
Temperatur, Kesuburan,
Maja
S3
kemiringan lereng
Kecamatan

Rekomendasi Penggunaan Lahan
Sawah, ladang
sawah, ladang, tegalan, kebun
Ladang, tegalan, kebun campuran

Hasil penilaian kesesuaian lahan potensial mendapatkan lahan yang sesuai untuk
penggunaan lahan sawah, ladang, tegalan dan kebun campuran. Dengan asumsi bahwa
lahan-lahan yang sedang digunakan atau pernah digunakan untuk kegiatan pertaniannya
dapat dilakukan usaha perbaikan untuk mendukung produktivitas dan pengembangan
lahan pertanian yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1) Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa daerah berpotensi untuk pengembangan
padi, jagung, kedelai dengan tingkat kesesuaian S2 atau cukup sesuai (komoditas
padi): Kec. Majalengka, Maja; S2 atau cukup sesuai (komoditas jagung): Kec.
Bantarujeg; S3 atau sesuai marginal (komoditas kedelai): Kec. Majalengka,
Majalengka.
2) Karakteristik lahan di Kabupaten Majalengka secara umum termasuk ke dalam
kriteria sedang. Parameter kandungan C-organik termasuk kriteria rendah-sedang,
N total termasuk kedalam kriteria rendah-sedang, P total termasuk kriteria tinggisangat tinggi dan K total termasuk kriteria sangat rendah-sedang.
3) Arahan komoditas pada kesesuaian S2 dan S3 dengan penggunaan lahan ladang,
tegalan dan sawah dapat direkomendasikan untuk pengembangan padi, jagung dan
kedelai. Karakteristik lahan yang menjadi factor pembatas untuk pengembangan
padi, jagung dan kedelai di Kabupaten Majalengka ini adalah kandungan unsur hara
dalam tanah (Nitrogen total, P total), ketersediaan air, temperature, kemiringan
lereng. Untuk mengatasi factor pembatas tersebut diajukan rekomendasi
pengolahan lahan berupa pemupukan berimbang, perbaikan saluran irigasi atau
drainase, pembuatan atau perbaikan teras.
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Saran
Pengamatan lapangan dan pengambilan contoh tanah harus lebih intensif lagi
dilakukan, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan arahan penggunaan lahan yang
applicable dengan ketelitian peta 1:50.000 sampai 1:25.000.
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ABSTRAK
Pemahaman yang tepat tentang keragaman spasial tanah penting untuk pemodelan
lingkungan dan manajemen sumberdaya lahan. Keragaman tanah juga penting bagi
lingkungan akademik, petani, kehutanan, teknik sipil dan perencana. Hingga saat ini,
informasi tanah detail kebanyakan diperoleh dari peta tanah yang diproduksi secara
konvensional. Kekurangan informasi tanah pada tingkat detail sangat meningkatkan
ketidakpastian keluaran model dan juga merupakan salah satu hambatan utama dalam
pengembangan lanjut model distribusi spasial.Sehubungan dengan hal tersebut,
dilakukan penelitian di daerah Sub-sub DAS Cikeruh, Sub DAS Citarik, DAS Citarum
Hulu. Daerah ini terletak pada ketinggian 780-1800 m di atas permukaan laut, 6o53’00”
sd. 6o53’15” LS dan 107o45’21” sd. 107o45’55” BT, curah hujan tipe C menurut
klasifikasi Schmidt dan Fergusson dengan rata-rata curah hujan tahunan 1795,66 mm.
Jenis tanah pada lokasi penelitian adalah Inceptisols.Tujuan dari penelitian ini yaitu
untuk mengkaji pengaruh karakteristik topografi dalam hal ini posisi lereng terhadap
kandungan C-Organik, bobot isi dan permeabilitas tanah sertamempelajari pola
keragaman spasialnya pada suatu profil lereng. Variabelbebas yang diteliti yaitu kelas
posisi lereng yang terdiri dari Puncak Lerang (R); Lereng Atas (U); Lereng Tengah
Curam (S);Lereng Tengah Datar (G); Lereng Bawah (L); dan Lembah (V). Variabel
terikatnya yaitu terhadap kandungan C-Organik, bobot isi tanah,dan permeabilitas
tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas posisi lereng berpengaruh nyata
terhadap kandungan C-Organik (p = 0,.026), bobot isi tanah (p = 0.002), permeabilitas
tanah (p = 0,003), air pada pF 2,54 (p = 0,034) dan kandungan air tersedia p = 0,026.
Kata Kunci: bobot isi; C-organik; distribusi spasial; permeabilitas; posisi lereng.

ABSTRACT
A proper understanding of soil spatial variability is important for environmental
modeling and management of land resources. The diversity of soil is also important to
the academic environment, farmers, forest managers, civil engineering, and planners.
Until now, most detailed soil informations obtained from soil maps produced
conventionally. Lack of information on the level of detail of land greatly increases the
uncertainty of model output and is also one of the major obstacles in further
development of spatial distribution models.In this regard, research conducted in sub-
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sub-watershed Cikeruh, Sub DAS Citarik, DAS Citarum Hulu. This area was located at
altitude of 780-1800 m above sea level, 6o53'00 " to 6o53'15 " S and 107o45'21" to
107o45'55" E, precipitation type C according to the classification of Schmidt and
Fergusson with an average annual rainfall of 1795.66 mm. Soil types at the study site
were Inceptisols.
The purpose of this study is to examine the influence of
topographical characteristics in this case the position of the slope of the C-organic
content, bulk density and permeability of the soil as well as studying the spatial
diversity patterns on a slope profile. Independent variables under study was Class
Position Slope. Variable responses were observed in this study were soil physical
properties, such as: soil organic matter, bulk density, and permeability of the soil.The
results showed that the class position of the slope significantly affect the content of COrganic (p = 0 .026), soil bulk density (p = 0.002), and the permeability of the soil (p =
0.003).
Keywords: bulk density; C-organic; permeability; slope position; spatial distribution.
LATAR BELAKANG
Tanah sebagai suatu sistem yang kompleks dan bersifat dinamis, selalu
mengalami perubahan secara terus menerus. Perubahan ini merupakan hasil dari proses
penambahan, kehilangan, pemindahan dan transformasi energi dan materi. Prosesproses tersebut bersifat khas sehingga menghasilkan keragaman tanah dengan morfologi
yang khas dan berbeda secara spasial dan temporal dalam sifat fisik, kimia, biologi,
morfologi dan mineralogi (Simonson, 1968; Wilding dan Drees, 1983).Pola keragaman
yang terbentuk tergantung dari interaksi antara faktor-faktor pembentuk tanah yang
menurut Jenny (1941) terdiri dari bahan induk, topografi, iklim, organisme dan waktu.
Pada kondisi iklim, geologi dan penggunaan lahan yang homogen, topografi
merupakan faktor penting yang berperan dalam proses pembentukan tanah. Salah satu
komponen dari topografi adalah posisi landskap.Sifat-sifat tanah sudah sejak lama
diketahui berhubungan dengan posisi landskap (Ruhe, 1956).Terdapat dua pendekatan
dasar dalam mencari pola hubungan antara tanah dengan posisi landskap (Pachepsky
et.al, 2001). Pertama, didasarkan pada pemisahan hillslopes ke dalam beberapa satuan
lereng, yaitu puncak (summit), interfluve, bahu lereng (shoulder), punggung lereng
(backslope), lereng lurus, kaki lereng (footslope), dasar lereng (toeslope). Kedua,
dengan menggunakan karakteristik topografis, atau terrain attribute, yaitu, karakteristik
matematis dari bentuk permukaan lahan, seperti slope; altitude; curvature(profil, plan
dan tangential); flow path length dan aspect (Evans, 1980; Moore et al., 1991; Mitasova
dan Hofierka, 1993; Shary, 1995).
Pola hubungan antara karakteristik tanah dengan posisi landskap yang dicoba
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pertama, yaitu pemisahan hillslopes ke
dalam beberapa satuan lereng. Satuan lereng (pengelompokkan kelas lereng) ditentukan
dari data Model Elevasi Digital (DEM)dengan menggunakan Ekstensi Land Facet
Corridor Designer Tools yang dikembangkan oleh Jenness (2011). Tujuan dari
penelitian ini yaitu untuk mempelajari dan menganalisis pola keragaman C-organik,
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bobot isi dan permeabilitas tanah secara spasial pada suatu profil lereng, baik
keragaman dalam satuan lereng (keragaman internal) maupun keragaman lateral pada
suatu profil lereng secara keseluruhan.
BAHAN DAN METODE
Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan di daerah Sub-sub DAS Cikeruh, Sub DAS Citarik, DAS
Citarum Hulu. Daerah ini terletak pada ketinggian 780-1800 m di atas permukaan laut,
6o53’00” sd. 6o53’15” LS dan 107o45’21” sd. 107o45’55” BT.
Bahan Penelitian
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Peta Penggunaan Lahan
skala 1 : 25.000, Peta Lereng skala 1 : 25.000, Peta Litologi skala 1 : 250.000, dan Data
Curah Hujan.
Metoda Penelitian
Metode
penelitian
kuantitatif
yang
digunakan
adalah
metode
penelitiannoneksperimental (observasional), yaitu metode survei, deskriptif dan
komparatif. Variabelbebas yang diteliti yaitu Kelas Posisi Lerengyang terdiri dari
Puncak Lerang (R); Lereng Atas (U); Lereng Tengah Curam (S);Lereng Tengah Datar
(G); Lereng Bawah (L); dan Lembah (V). Variabel terikatnya yaitu C-organik, bobot
isi, dan permeabilitas tanah.Analisis yang digunakan yaitu analisis statistik dan
geostatistik. Analisis ragamdigunakan untuk melihat pengaruh posisi lereng terhadap Corganik, bobot isi, dan permeabilitas tanah. Analisis keragaman spasial dan
ketergantungan secara spasial diantara titik pengamatan digunakan metode geostatistik
(Webster dan Oliver, 1990). Titik pengamatan diambil pada jarak yang sama dan sifatsifat tanah yang diamati berasosiasi dengan lokasi pengamatan x. Sifat-sifat tanah (Z)
yang diamati pada lokasi pengamatan ke-i (xi), dinyatakan dengan Z(xi).
Semivariance,(h), dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:
1 N (h)
z ( xi )  z ( xi  h)2
 ( h) 

2 N (h) i 1

dimana N(h) adalah jumlah pasangan nilai z(xi) dan z(xi + h), yang dipisahkan oleh
vector h dimana dua titik pengamatan xidan xi + h tepat berada dalam lapisan (strata)
yang sama; z(xi) adalah nilai sampel yang diukur pada titik i; dan z(xi + h), adalah nilai
sampel pada titik ke i + h.Metode ini digunakan untuk menginterpolasi nilai pada titik
yang tidak diamati yaitu dengan menggunakan metode kriging (Vieria dan Gonzalez,
2003).
Terdapat beberapa model untuk menggambarkan semivariogram. Pada
penelitian ini akan digunakan model spherical. Pada model ini, C0, C0 + C dan a
berturut-turut adalah nugget variance, sill dan range. Range merupakan jarak lag
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dimana varians mendekati titik asimptut maksimum, sill. Model spherical tersebut
didefinisikan sebagai berikut:


 3 h 1  h 3 
Co  C 
    untuk 0  h  a
ˆi (h)  
 2 a 2  a  
Co  C
untuk h  a

Model terbaik akan digunakan untuk menginterpolasi nilai pada lokasi yang
tidak diamati dengan metode kriging. Kriging menggunakan kombinasi linier dari titik
pengamatan untuk memprediksi dengan tepat nilai pada lokasi yang tidak diamati
dengan kesalahan variance yang minimum (Vieria dan Gonzalez, 2003).
Cara Kerja
Kelas posisi lereng di tentukan berdasarkan pada nilai indeks posisi topografi
(TPI) dan kemiringan lereng pada lokasi tersebut. TPI adalah perbedaan ketinggian
antara suatu titik dengan rata-rata dari ketinggian daerah sekitarnya. Nilai TPI yang
positif menandakan bahwa lokasi tersebut lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya,
sementara nilai negatif menandakan lokasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan
daerah sekitarnya. Satuan lereng (pengelompokkan kelas lereng) ditentukan dengan
menggunakan Ekstensi Land Facet Corridor Designer Tools yang dikembangkan oleh
Jenness (2011). Pada penelitian ini, digunakan pengelompokkan kelas lereng menjadi 6
kelas, yaitu:

Valley (V, lembah)
Lower Slope (L, lereng bawah)
Gentle Slope (G, lereng landai)
Steep Slope (S, lereng curam)
Upper Slope (U, lereng atas)
Ridge (R, puncak lereng)

:
:
:
:
:
:

TPI ≤ -1 SD
-1 SD < TPI ≤ -0.5 SD
-0.5 SD < TPI < 0.5 SD, Slope ≤ 5°
-0.5 SD < TPI < 0.5 SD, Slope > 5°
0.5 SD < TPI ≤ 1 SD
TPI > 1 SD

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kandungan C-Organik Tanah
Analisis ragam menunjukkan bahwa posisi lereng berpengaruh nyata terhadap
kandungan C-Organik (F(5,30) = 3.005; p = 0.026). Perbedaan rata-rata kandungan Corganik pada tiap posisi lereng disajikan pada Gambar 1dan prediksi sebaran spasialnya
disajikan pada Gambar 2. Secara umum, kandungan C-organik sangat ditentukan oleh
kondisi curah hujan, temperatur, tekstur tanah dan tipe vegetasi. Namun pada skala
landskap, posisi topografi, adanya perbedaan iklim mikro dan pergerakan air
mempunyai peranan yang sangat besar sehingga dapat menghasilkan kergaman spasial
kandungan C-organik yang cukup lebar.
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Gambar 1.

F(5,30) = 3.005, p = 0.0258

R = Puncak Lerang; U = Lereng Atas; S = Lereng Tengah Curam;
G = Lereng Tengah Datar; L = Lereng Bawah; V = Lembah

Pengaruh Posisi Lereng terhadap Kandungan C-Organik (%)

Kandungan C-organik cenderung meningkat dengan semakin bawahnya lereng.
Rata-rata kandungan C-organik pada bagian puncak lereng (R) lebih rendah bila
dibandingkan dengan bagian lereng bawah (L) dan lembah (V). Hal ini bisa terjadi
karena beberapa alasan. Kandungan kelembaban dan ketersediaan unsur hara di bagian
bawah lereng akan meningkatkan produksi C-Organik, selain itu dekomposisi Corganik di bagian lereng bawah mungkin lebih rendah karena kondisi aerasi semakin
jelek atau karena adanya akumulasi liatdan terakhir proses erosi. C-organik merupakan
fraksi halus sehingga mudah terangkut oleh aliran permukaan dan selanjutnya
dideposisikan dibagian lereng bawah.
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Gambar 2.

Nilai Pengamatan dan Prediksi Sebaran Spasial Kandungan C-Organik
Tanah.

Aktivitas pertanian yang intensif di daerah penelitian akan mempengaruhi
kondisi sebaran C-organik. Perbedaan tindakan pengelolaan dan pengolahan tanah
seperti pemberian pupuk organik, pembakaran dan persiapan lahan akan memberikan
keragaman organik baik secara vertial maupun lateral. Perbedaan secara lateral terlihat
jelas pada Gambar 2. Tampak ada akumulasi kandungan C-organik pada tempat-tempat
tertentu dan distribusinya tidak merata.
Bobot Isi Tanah
Analisis ragam menunjukkan bahwa posisi lereng berpengaruh nyata terhadap
bobot isi tanah (F(5,30) = 4.853; p = 0.002). Perbedaan rata-rata bobot isi tanah pada
tiap posisi lereng disajikan pada Gambar 3dan prediksi sebaran spasialnya disajikan
pada Gambar 4.Bobot isi tanah pada bagian puncak lereng (R) lebih tinggi bila
dibandingkan dengan posisi lereng lainnya, kecuali dengan bagian lereng tengah dengan
kemiringan yang > 8 % (S) yang tampak tidak berbeda nyata. Proses pembentukan
tanah pada bagian puncak di daerah penelitian tidak seimbang bila dibandingkan dengan
transportasi material ke bagian bawah lerengnya. Fraksi halus (liat, debu dan Corganik) banyak yang terangkut ke lereng bagian bawahnya sehingga pada beberapa
bagian solum tanah di dominasi oleh bahan induk (regolit). Dengan demikian, bobot isi
tanah di bagian puncak lereng sangat tinggi karena sebagian besar fraksi halusnya sudah
terosi.
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Gambar 3.

Gambar 4.

F(5,30) = 4.8534, p = 0.0023

R = Puncak Lerang; U = Lereng Atas; S = Lereng Tengah Curam;
G = Lereng Tengah Datar; L = Lereng Bawah; V = Lembah

Pengaruh Posisi Lereng terhadap Bobot Isi Tanah (g cm-3)

Nilai Pengamatan dan Prediksi Sebaran Spasial Bobot Isi Tanah

Secara umum Bobot isi tanah cenderung menurun dengan semakin bawahnya
posisi lereng. Adanya deposisi partikel halus (C-organik, liat dan debu) dari bagian
atas lereng menyumbangkan peranannya dalam memperkecil bobot isi tanah sehingga
bobot isi tanah di bagian yang relatif landai (G), lereng bawah (L) dan lembah (V) lebih
rendah.
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Permeabilitas Tanah
Analisis ragam menunjukkan bahwa posisi lereng berpengaruh nyata terhadap
permeabilitas tanah (F(5,30) = 4.720; p = 0.003) Perbedaan rata-rata permeabilitas tanah
pada tiap posisi lereng disajikan pada Gambar 5dan prediksi sebaran spasialnya
disajikan pada Gambar 6.Permeabilitas tanah dibagian lereng cenderung lebih rendah
dibandingkan dengan bagian puncak dan lembah. Posisi lereng atas (U) lebih rendah di
bandingkan dengan posisi puncak (R) dan lembah (V), namun tidak berbeda nyata
dengan bagian lereng lainnya (S, G dan L).
60
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Gambar 5.

F(5,30) = 4.7201, p = 0.0027

R = Puncak Lerang; U = Lereng Atas; S = Lereng Tengah Curam;
G = Lereng Tengah Datar; L = Lereng Bawah; V = Lembah

Pengaruh Posisi Lereng terhadap Permeabilitas (cm jam-1)

Secara umum permeabilitas tanah dipengaruhi oleh pori total dan distribusi
ukuran pori, tekstur, struktur, serta peristiwa yang terjadi selama proses aliran. Hillel
(1980) menganggap bahwa permeabilitas mempunyai hubungan fungsional dengan
sifat-sifat tanah yang bersifat geometris (keruangan) seperti porositas, distribusi ukuran
pori dan luas permukaan dalam. Lebih lanjut Sopher dan Jack (1982) mengatakan
bahwa antara agregat dengan hantaran hidrolik jenuh tanah terdapat hubungan yang
cukup jelas. Pori-pori agregat yang cukup besar akan meningkatkan hantaran hidrolik
jenuh tanah. Terbentuknya agregasi yang tinggi akan meningkatkan pori tanah,
terutama pori aerasi (Schwab, Edminster dan Barnes, 1981).
Tekstur dan struktur tanah mempunyai hubungan yang erat dengan hantaran
hidrolik jenuh. Permeabilitas pada tanah yang bertekstur pasir (lebih kasar) lebih tinggi
(r = 0,56*) dibandingkan dengan tanah yang bertekstur halus karena tanah dengan
tekstur kasar mempunyai pori makro dan pori aerasi yang lebih baik. Demikian juga
tanah yang berstruktur granular terbuka serta lebih sarang akan menyerap air lebih cepat
dibandingkan tanah yang struktur butir-butirnya lebih rapat (Arsyad, 1989).
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Gambar 6.

Nilai Pengamatan dan Prediksi Sebaran Spasial Permeabilitas (cm jam-1)

Porositas yang tinggi belum tentu akan sejalan dengan peningkatan
permeabilitas. Analisis korelasi tidak menunjukkan adanya hubungan yang bermakna
antara porositas dan permeabilitas tanah. Tanah-tanah yang mempunyai ruang pori total
tinggi tidak selalu mempunyai permeabilitas yang tinggi, terutama jika tanah didominasi
oleh pori-pori mikro. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan hantaran hidrolik jenuh
tanah tergantung pada jumlah pori-pori makro dan bukan porositas total tanah.
KESIMPULAN
Kelas posisi lereng berpengaruh nyata terhadap kandungan C-Organik (p =
0,026), bobot isi tanah (p = 0.002), dan permeabilitas tanah (p = 0,003).
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ABSTRAK
Teh merupakan komoditi pertanian yang memiliki peran strategis dalam pembangunan
sebagai penambah devisa negara. Pertumbuhan dan produktivitas teh (Camellia sinensis
(L) O. Kuntze) sangat bergantung pada kesuburan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk
memetakan kondisi kesuburan tanah di Gambung. Penelitian ini dilakukan dari bulan
Mei sampai Agustus 2016 di Gambung, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat, menggunakan metode deskriptif, komparatif, dan survai. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kandungan N total dan K dapat ditukar cenderung
rendah, P tersedia dan KB sangat rendah, KTK dan C-organik cenderung tinggi sampai
sangat tinggi, serta pH agak masam hingga masam.
------------------------------------Kata kunci: kesuburan tanah, peta satuan lahan,teh.
ABSTRACT
Tea is an agriculture commodity that has a strategic role in development as an addition
to foreign exchange. Growth and productivity of tea plant (Camellia sinensis (L) O.
Kuntze)is dependent on soil fertility. This research aims to map the condition of soil
fertility in Gambung.This research used descriptive, comparative, and survey methods.
This research was held from May to August 2016 in Gambung, District of Pasir Jambu,
Bandung Regency, West Java. The result showed that total Nitrogenand Potassium
exchangeable is low, Phosphor exchangeable and Base saturation is very low, Cation
exchangeable capacity and Organic carbon is tends to be very high to very high,
Potential hydrogen approximately acid to acid.
--------------------------------------Key words: soil fertility, land mapping unit, tea.

LATAR BELAKANG
Teh merupakan komoditi pertanian yang memiliki peran strategis dalam
pembangunan. Terhadap sektor perekonomian, teh merupakan salah satu produk ekspor
penambah devisa negara. Neraca perdagangan teh Indonesia berada di posisi surplus
selama periode 2000-2014. Surplus terjadi terus menerus selama periode tersebut.
Tahun 2000 neraca perdagangan teh sebesar US$ 109,01 ribu dan pada tahun 2014
mencapai US$ 110,28 ribu. Indonesia merupakan negara produsen teh ke-5 dunia
setelah Cina, India, Kenya, dan Sri Lanka, yang memiliki kebun teh seluas 121,03 ribu
ha dengan produksi 128.444 ton/tahun(World Bank, 2014; Sekjen Kementan, 2015).
Selain sebagai pengekspor teh, Indonesia juga masih mengimpor teh. Negara asal
impor teh sampai tahun 2014 adalah Vietnam sebesar 5.800 ton atau 43,20% terhadap
volume total impor Indonesia, selanjutnya adalah Iran, Kenya, India, Sri Lanka, dan
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Cina dengan masing-masing volume impor sebesar 2.488 ton (18,54%), 2.227 ton
(16,59%), 1.536 ton (11,44%), 449 ton (3,35%), dan 279 ton (2,08%) (Sekjen
Kementan, 2015). Pasokan impor teh yang meningkat akibat dari ekspor teh Indonesia
yang mengalami penurunan serta meningkatnya konsumsi teh dalam negeri. Penurunan
ekspor teh nasional disebabkan oleh menurunnya produksi teh nasional. Produksi teh
nasional tahun 2015 turun 40% dibanding tahun 2014 akibat kemarau panjang (Dirjen
Industri Agro, 2015).
Produksi teh KP PPTK Gambung tahun 2014 dibandingkan dengan produksi
tahun 1998 mengalami penurunan cukup besar yaitu sebesar yaitu 750 kg/ha/tahun.
Produktivitas lahan teh sebagian besar dibawah 2.000 kg teh kering/ ha/tahun.
Rendahnya tingkat produktivitas ini merupakan faktor utama yang mengakibatkan
marjin usaha terus menurun. Defisit ini merupakan resultan dari kualitas sumber daya
lahan yang telah menurun dan iklim yang mengalami perubahan sehingga menekan
pertumbuhan tanaman teh. Diperlukan usaha yang cukup keras untuk dapat mencapai
volume produksi teh diatas 60.000 ton per tahun (PPTK Gambung, 2013).
Pertumbuhan dan produktivitas teh (Camellia sinensis (L) O. Kuntze) sangat
bergantung pada kondisi lahan. Guna produktivitas teh yang optimal maka tanaman teh
perlu ditanam pada lahan yang sesuai dengan syarat tumbuh teh. Lahan yang sesuai
untuk produktivitas teh yang tinggi salah satunya adalah tanah yang subur (PPTK
Gambung, 2006).
Penggunaan lahan yang optimal khususnya untuk usaha pertanian tanaman teh
memerlukan informasi karakteristik dan kualitas lahannya, hal tersebut disebabkan
adanya keterbatasan dalam penggunaan lahan sesuai dengan karakteristik dan kualitas
lahannya. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terlebih dahulu perlu diketahui
kualitas lahan tersebut sehingga kesesuaian lahan dapat terpenuhi. Produktivitas
komoditas pertanian akan rendah apabila suatu komoditas ditanam pada lahan dengan
kondisi biofisik yang tidak sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Perhatian selanjutnya
adalah memberikan input teknologi dan alternatif pengelolaan sehingga produktivitas
terus meningkat (Adiwilaga, 1985; Dent dan Young, 1991; Foth,1981; Mather, 1986).
Evaluasi kesuburan tanah merupakan proses pendiagnosaan masalah-masalah
yang berhubungan dengan unsur hara dalam tanah dan pembuatan anjuran pemupukan
(Dikti, 1991). Salah satu cara yang sering digunakan dalam menilai kesuburan suatu
tanah adalah melalui pendekatan dengan analisis tanah atau uji tanah. Terdapat tujuh
parameter kesuburan tanah yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai status
kesuburan tanah, yaitu N total, kadar P, K total, KTK, KB, C-organik, dan pH tanah
sesuai petunjuk teknis evaluasi kesuburan tanah (PPT, 1995).
Pemetaan kesuburan tanah bermanfaat sebagai bank data yang menyediakan
sejumlah informasi tentang kondisi kesuburan tanah. Hal ini berguna sebagai dasar
rekomendasi penyegaran kondisi kesuburan tanah dan pada resultannya dapat
meningkatkan produktivitas teh.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan Pusat Penelitian Teh dan Kina
Gambung, Desa Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus 2016. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu metode deskriptif. Teknik pengambilan sampel tanah dilakukan
secara stratified yang diterjemahkan sebagai populasi yang dibagi dalam kelompok
homogenitas dalam satuan peta lahan (SPL) hasil overlay peta jenis tanah dan
kemiringan lereng. Teknik analisis menggunakan metode komparatif dan deskriptif
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yaitu membandingkan sampel-sampel yang diambil berdasarkan metode survei yang
dilakukan, kemudian menjelaskan dan menggambarkan kondisi di lapangan yang
diamati secara kualitatif.
Berdasarkan hasil overlay peta tematik maka diperoleh 11 satuan peta lahan (SPL)
sebagai satuan pengamatan atau satuan analisis. Titik pengamatan dan pengambilan
contoh tanah ditentukan pada lahan yang dominan dalam satu satuan lahan.
Pengambilan sampel tanah minimal 1 titik pada setiap satuan peta lahan dan titik
pengamatan ini merupakan pewakil bagi kondisi lapangan pada satuan peta lahan
tersebut. Pada satuan lahan yang memiliki luas areal terbesar diambil 3 titik sampel
kemudian dilakukan komposit di lapangan untuk selanjutnya dianalisis di laboratorium.
Pengambilan contoh tanah dilakukan dengan metode boring pada kedalaman 0 - 60 cm.
Hal ini didasarkan pada syarat tanah yang serasi untuk tanaman teh mempunyai
kedalaman lebih dari 40 cm (PPTK Gambung, 2006). Tanah yang terambil pada setiap
pengangkatan mata bor dipisahkan per satuan kedalaman bor tanah. Titik pengamatan
diplot dalam peta kerja dan dicatat dalam bentuk nilai koordinat geografis. Hal ini dapat
meminimalkan distorsi letak ketika pengamatan di lapangan. Posisi titik pengamatan di
lapangan ditetapkan dengan menggunakan Global Position System.
Tabel 1. Kondisi Tekstur, Kemiringan Lereng, dan TBE Lokasi Penelitian
SPL
SPL 1
SPL 2
SPL 3
SPL 4
SPL 5
SPL 6
SPL 7
SPL 8
SPL 9
SPL 10
SPL 11

Tekstur
Lempung berliat
Lempung berliat
Lempung berliat
Lempung berliat
Liat
Liat berdebu
Liat
Liat berdebu
Liat
Liat
Liat

Kemiringan (%)
45
0-3
16-30
31-45
.4-8
.9-15
45
16-30
31-45
.4-8
.9-15

TBE
Sangat ringan
Ringan
Ringan
Sedang
Sedang
Sangat ringan
Sangat berat
Berat
Sangat berat
Ringan
Sedang

Sampel-sampel tanah yang telah diambil kemudian dianalisis,di laboratorium
kesuburan dan kimia tanah Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Analisis
laboratorium untuk menilai kandungan NPK, KTK, KB, C-organik, dan pH tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kandungan NPK Tanah
Hasil analisis kandungan NPK tanah KP Gambung berdasarkan satuan peta lahan
tersaji dalam Tabel 2. Hasil pengukuran kandungan nitrogen tanah pada lokasi
penelitian menunjukkan kandungan N total tanah dari masing - masing satuan lahan
tergolong sangat rendah sampai sedang, dengan nilai berkisar 0,06 – 0,45 %. Kriteria N
sangat rendah terdapat pada SPL7, sedangkan satuan lahan dengan kriteria N rendah
terdapat pada SPL2, SPL5, SPL8, SPL9, SPL10, dan SPL11. Satuan lahan dengan
kriteria sedang terdapat pada SPL1, SPL3, SPL4, dan SPL6.
Nitrogen yang tersedia dalam tanah dalam bentuk ion N-NO3 yang dapat diserap
langsung oleh tanaman bersifat larut dalam air dan mudah tercuci oleh air pengairan.
Berdasarkan data curah hujan KP Gambung, rata-rata curah hujan lokasi penelitian
selama kurun waktu 12 tahun (2003-2015) yaitu 2590,8 mm per tahun. Perbandingan
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

357

jumlah rata-rata bulan kering dan bulan basah daerah penelitian tergolong curah hujan
tipe B, yaitu basah menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson dengan nilai Q adalah 0,33
atau 33 %. Hal ini mengakibatkan terjadinya pencucian hara tanah yang cukup tinggi.
Kehilangan N juga disebabkan oleh pemanenan. Kecepatan pemanenan teh dipengaruhi
oleh kecepatan pertumbuhan pucuk, dimana pertumbuhan pucuk dipengaruhi oleh umur
pangkas, elevasi, iklim, dan kesehatan tanaman. Makin tua umur pangkas makin lama
pertumbuhan sehingga makin panjang daur petik. Makin tinggi elevasi makin lambat
pertumbuhan, pada musim kemarau pertumbuhan tunas makin lambat sehingga daur
petik makin panjang. Makin sehat tanaman makin cepat pertumbuhan pucuk, maka
makin pendek daur petik.
Tabel 2. Hasil Analisis dan Kriteria NPK Tanah KP Gambung
Sandi Sampel
SPL 1
SPL 2
SPL 3
SPL 4
SPL 5
SPL 6
SPL 7
SPL 8
SPL 9
SPL 10
SPL 11

N
(%)
0,45
0,10
0,28
0,45
0,16
0,22
0,06
0,19
0,15
0,13
0,16

Kriteria N

P-Tersedia
(ppm P)
Sedang
14,71
Rendah
1,41
Sedang
5,96
Sedang
10,66
Rendah
3,41
Sedang
1,95
Sangat rendah
3,29
Rendah
0,17
Rendah
0,69
Rendah
0,19
Rendah
0,95

Kriteria P
Tinggi
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah

K
(cmol.kg-1)
0,13
0,92
0,14
0,24
0,20
0,19
0,79
0,98
0,70
0,10
0,17

Kriteria K
Rendah
Tinggi
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Rendah
Rendah

Kehilangan N juga disebabkan oleh proses nitrifikasi. Proses nitrifikasi (proses
mikrobiologis) salah satunya ditunjang oleh kondisi suhu antara 27 – 32oC. Berdasarkan
data iklim suhu harian KP Gambung berkisar antara 13-25oC, sehingga dapat diasumsi
dengan kondisi suhu demikian menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya
kandungan N di KP Gambung.Mengel dan Kirkby (1978)dalam Rosmawan dan Nasih
(2002), menyatakan tanah dengan pH rendah, kandungan nitrat diserap dengan cepat
dan dalam jumlah yang banyak. Hal ini sejalan dengan kandungan pH lokasi penelitian
yang rendah yang berakibat pada penyerapan nitrogen yang tinggi juga.Guna mengatasi
kekurangan kandungan N dalam tanah dapat dilakukan dengan jalan pemupukan berupa
pemberian urea atauZA dengan dosis optimal 250-350 kg/ha/tahun dengan aplikasi 3-4
kali setahun.
Hasil pengukuran kandungan fosfor tanah pada lokasi penelitian yang diamati,
kandungan P tersedia tanah dari masing - masing satuan lahan tergolong sangat rendah
sampai tinggi dengan nilai berkisar 0,17– 14,71 mg.kg-1. Terdapat empat kriteria P
tersedia tanah daerah penelitian yaitu P tersedia dengan kriteria sangat rendah meliputi
SPL2, SPL5, SPL6, SPL7, SPL8, SPL9, SPL10 dan SPL11; kriteria rendah terdapat
pada SPL3; selanjutnya kriteria sedang terdapat pada SPL4, dan kriteria tinggi pada
SPL1.
Kandungan P dalam tanah dalam bentuk anion sangat dipengaruhi oleh nilai pH
tanah. Pada lokasi penelitian nilai pH berkisar antara 5,2-6,2 yang tergolong masam dan
agak masam sehingga kandungan HPO42- sangat rendah. Fiksasi P yang kuat oleh tanah
mengakibatkan P yang tersedia untuk tanaman berubah menjadi P tidak tersedia untuk
tanaman. Kandungan P tersedia daerah penelitian merupakan kendala kesuburan tanah
sehingga diperlukan penambahan cadangan fosfor pada satuan lahan dengan kriteria
sedang sampai sangat rendah. Penambahan pupuk P anorganik maupun P organik
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seperti kompos, pupuk kandang pupuk hijau sangat diperlukan untuk berbagai satuan
lahan tersebut.
Hasil pengukuran kandungan kalium tanah pada lokasi penelitian yang diamati,
kandungan K dapat ditukar tanah dari masing - masing satuan lahan tergolong rendah
sampai tinggi. K dapat ditukar dengan kriteria rendah terdapat pada SPL1, SPL3, SPL4,
SPL5, SPL6, SPL10, dan SPL11. Sedangkan kriteria tinggi meliputi SPL2, SPL7, SPL8
dan SPL9.
Rendahnya nilai kalium pada tanah penelitian disebabkan nilai KB pada daerah
penelitian sangat rendah. Kejenuhan basa memiliki hubungan dengan kemampuan tanah
untuk menahan K. Makin rendah kejenuhan basa maka larutan tanah cepat melepaskan
K sehingga potensi pencucian makin tinggi. Kejenuhan basa yang rendah akibat
pencucian oleh curah hujan yang tinggi di lokasi penelitian. Pada satuan lahan yang
memiliki kandungan K dapat ditukar tinggi karena terikat dalam mineral primer atau
terfiksasi dalam mineral sekunder dari mineral lempung (clay). Oleh karena itu, tanahtanah bertekstur lempung kaya akan kadar K.Selain itu tanah asal abu volkan seperti
tanah Andisols pada lokasi penelitian juga kaya akan K.Pemberian gipsum, kalsium
nitrat, dapat menjadi kesuburan nitrat. Selain itu juga pengembalian sisa tanaman dan
pupuk kandang dapat menjadi sumber kalium yang cukup tinggi.
KTK, KB, dan pH Tanah
Hasil analisis dan kriteria KTK, KB, dan pH tanah pada setiap satuan lahan tersaji
dalam Tabel 3. Kapasitas tukar kation tanah mencerminkan kemampuan koloid tanah
dalam menjerap dan mempertukarkan kation-kationnya di dalam tanah.
Tabel 3. Hasil Analisis dan Kriteria KTK, KB, dan pH Tanah KP Gambung
Sandi Sampel
SPL 1
SPL 2
SPL 3
SPL 4
SPL 5
SPL 6
SPL 7
SPL 8
SPL 9
SPL 10
SPL 11

KTK
Kriteria KTK
(cmol.kg-1)
39,24
Tinggi
82,17
Sangat tinggi
36,47
Tinggi
40,54
Tinggi
51,39
Sangat tinggi
70,05
Sangat tinggi
51,49
Sangat tinggi
36,79
Tinggi
55,80
Sangat tinggi
40,81
Tinggi
22,08
Sedang

KB
(%)
17,9
16,3
18,3
18,2
14,9
15,0
10,0
10,7
15,4
12,1
7,4

Kriteria KB

pH H2O

Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah

5,24
5,74
5,18
5,52
5,28
5,75
5,78
5,57
6,2
6,16
5,45

Kriteria
pH H2O
Masam
Agak masam
Masam
Masam
Masam
Agak masam
Agak masam
Masam
Agak masam
Agak masam
Masam

Hasil pengukuran nilai KTK tanah pada lokasi penelitian menunjukkan, nilai
KTK tanah dari masing- masing satuan lahan tergolong sedang sampai sangat tinggi
dengan nilai berkisar 22,08cmol.kg-1 – 82,17 cmol.kg-1. KTK dengan kriteria sedang
meliputi SPL11, kriteria tinggi meliputi SPL1, SPL3, SPL4, SPL8, dan SPL10,
sedangkan kriteria sangat tinggi meliputi SPL2, SPL5, SPL6, SPL7, dan SPL9. Nilai
KTK tanah berhubungan dengan tekstur tanah. Semakin halus tekstur tanah maka nilai
KTK semakin tinggi. Kapasitas tukar kation merupakan sifat kimia yang sangat erat
hubungannya dengan kesuburan tanah. Tanah dengan KTK tinggi mampu menyerap
unsur hara dan menyediakan unsur hara lebih baik daripada tanah dengan KTK rendah.
Hal ini karena unsur-unsur hara terdapat dalam jerapan koloid maka unsur-unsur hara
tersebut tidak mudah hilang atau tercuci.
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Terdapatnya perbedaan nilai KTK pada unit lahan dapat disebabkan karena
perbedaan kandungan bahan organik yang dimiliki masing - masing satuan lahan.
Satuan lahan yang memiliki KTK tinggi tersebut memiliki kadar C-organik tinggi. KTK
tinggi juga dipengaruhi oleh kadar liat, karena tanah yang didominasi oleh fraksi liat
memiliki kapasitas pertukaran ion dan kapasitas memegang air yang tinggi, oleh karena
itu tanah yang didominasi oleh fraksi liat memiliki stabilitas agregat yang tinggi karena
adanya ikatan dalam partikel tanah (Sukisno,dkk. 2011).
Kejenuhan basa adalah perbandingan antara jumlah kation basa yang ditukarkan
dengan kapasitas tukar kation yang dinyatakan dalam persen. Nilai kejenuhan basa pada
tanah penelitian yaitu tergolong sangat rendah. Rendahnya nilai kejenuhan basa pada
lokasi penelitian mencerminkan kandungan basa – basa dalam tanah sedikit. Nilai
kejenuhan basa yang sangat rendah menunjukkan bahwa tanah-tanah tersebut
mengalami pencucian.Kejenuhan basa juga berhubungan erat dengan pH tanah, di mana
tanah-tanah dengan pH rendah umumnya mempunyai kejenuhan basa rendah.
Reaksi tanah atau pH tanah menunjukkan sifat kemasaman atau alkalinitas tanah
yang dinyatakan dengan nilai pH. Hasil analisis pH tanah untuk seluruh satuan lahan
tergolong kategori agak masam sampai masam.pH tanah mempengaruhi ketersediaan
unsur hara dalam tanah. Ketersediaan unsur hara N menurun dengan cepat pada tanah
yang memiliki pH di bawah 6,0. Tanaman teh tergolong tanaman yang toleran pada
tanah memiliki pH rendah, yaitu 4,5-6,0. Oleh sebab itu, tanah di lokasi penelitian yang
memiliki kandungan pH rendah merupakan tanah yang sesuai untuk pertumbuhan
tanaman teh.
C-Organik Tanah
Hasil analisis dan kriteria C-organik tanah pada setiap satuan lahan tersaji dalam
Tabel 4. Kandungan C-organik menunjukkan kandungan bahan organik dalam tanah.
Tabel 4. Hasil Analisis dan Kriteria C-Organik Tanah KP Gambung
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sandi Sampel
SPL 1
SPL 2
SPL 3
SPL 4
SPL 5
SPL 6
SPL 7
SPL 8
SPL 9
SPL 10
SPL 11

C-Organik(%)
9,92
6,00
9,69
11,88
3,73
6,69
3,31
5,35
2,06
4,86
5,16

KriteriaC-Organik
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Tinggi
Sangat tinggi
Tinggi
Sangat tinggi
Sedang
Tinggi
Sangat tinggi

Hasil analisis kadar C-organik tanah pada lokasi penelitian dari masing-masing
satuan lahan tergolong sedang sampai sangat tinggi, dengan nilai berkisar 2,06- 11,88%.
Satuan lahan yang memiliki kriteria sedang yaitu SPL9. Sedangkan C-organik tanah
dengan kriteria tinggi yaitu pada satuan lahan SPL5, SPL7, dan SPL10, sedangkan
satuan lahan yang memiliki kriteria sangat tinggi yaitu SPL1, SPL2, SPL3, SPL4, SPL6,
SPL8, dan SPL11, seperti yang tersaji pada Tabel 4.Kandungan C-organik secara tidak
langsung menunjukkan produksi bahan organik pada tanah penelitian. Bahan organik
tanah merupakan salah satu parameter yang menentukan kesuburan tanah. Nilai C-
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organik pada tanah penelitian tergolong variatif namun cenderung tinggi bahkan sangat
tinggi, hal ini bersumber dari banyaknya sisa-sisa tumbuhan yang terdapat pada tanah.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian untuk seluruh satuan lahan di KP Gambung dapat
disimpulkan bahwa kandungan N total dan K dapat ditukar cenderung rendah, P tersedia
dan KB sangat rendah, KTK dan C-organik cenderung tinggi sampai sangat tinggi,
sertapH agak masam hingga masam.
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Jl. Raya Jatinangor Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Email: septyani94@gmail.com

ABSTRAK
Jagung manis (Zea mays L. saccharata) merupakan jenis jagung yang pemanfaatan dan
kebutuhannya semakin meningkat. Melalui pemupukan yang intensif dilakukan
diharapkan dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhan hara tanaman jagung agar
menghasilkan produksi yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana pengaruh aplikasi hara makro majemuk terhadap peningkatan
serapan hara dan kualitas tanah, sehingga akan meningkatkan efektivitas dan
efisiensinya, yang selanjutnya akan meningkatkan hasil jagung manis. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Februari sampai Juni 2016, Kebun Percobaan Ciparanje,
Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Jatinangor dengan ketinggian tempat ± 820
m di atas permukaan laut. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan
Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari sepuluh perlakuan yang diulang sebanyak tiga
kali. Kombinasi perlakuan terdiri dari tanpa pupuk (kontrol); NPK standar; ¼ dosis
pupuk hara makro majemuk (HMM); ½ HMM; ¾ HMM; 1 HMM; 1 ¼ HMM; 1 ½
HMM; ½ HMM + ¾ NPK; dan ¾ HMM + ¾ NPK. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pengaruh aplikasi Hara Makro Majemuk (HMM) dengan dosis 1,5 kg ha-1
disertai pemupukan dengan dosis 225 kg Urea, 105 kg SP-36, dan 37,5 kg KCl ha-1
dapat meningkatkan serapan hara dan hasil jagung manis.
---------------------------------Kata Kunci : hara makro, jagung manis, pupuk anorganik, serapan hara
ABSTRACT
Maize (Zea mays L. saccharata) is a type of corn that the utilization and needs are
increasingly. Through intensive fertilization are expected to provide and meet the
nutrient needs of corn in order to produce optimal production. This experiment was
conducted to describe the effect of application compound macro nutrient to the nutrient
uptake and yield of maize (Zea mays L. saccharata) varieties of hybrid Bonanza. This
experiment was carried out at Greenhouse Ciparanje, Faculty of Agriculture,
Universitas Padjadjaran from February 2015 to June 2016. This experiment was
arranged in randomized block design which consisted of ten combinations and three
replications. The ten combinations were: control; NPK standard dossage; ¼ of
compound macro nutrient (CMN) dossage; ½ of CMN; ¾ of CMN; CMN standard
dossage; 1 ¼ of CMN; 1 ½ of CMN; ½ of CMN + ¾ of NPK; and ¾ of CMN + ¾ of NPK. The
experiment showed that the effect of application compound macro nutrient with a
dossage 1.5 kg per hectare of compound macro nutrient with a dosage of 225 kg of
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Urea, 105 kg SP-36, and 37.5 kg KCl per hectare can increase the nutrient uptake and
yield of maize.
---------------------------------Keyword: macro nutrient, maize, inorganic fertilizer, nutrient uptake

LATAR BELAKANG
Jagung manis (Zea mays L. saccharata) merupakan jenis jagung yang
pemanfaatannya semakin meluas dan permintaan pasar yang semakin tinggi.
Pertumbuhan rata-rata produktivitas setiap tahunnya hingga tahun 2015 adalah 3,17%
dengan angka produktivitas sebesar 5,18 ton ha-1 dan produksi sebesar 19,61 juta ton
pada tahun 2015 (Badan Pusat Statistik, 2016). Dalam memenuhi kebutuhan produksi
nasional, Indonesia masih mengimpor. Hingga tahun 2013 laju impor terus meningkat
sebesar 1,43% setiap tahunnya, sedangkan ekspor jagung manis mengalami penurunan
hingga 17,25% (Badan Pusat Statistik, 2014). Upaya yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan produksi adalah dengan melakukan pemupukan.
Pemupukan dilakukan untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan hara
tanaman jagung. Pemupukan dengan pupuk anorganik yang biasa digunakan oleh petani
yaitu pupuk NPK dalam bentuk Urea, SP 36, dan KCl. Unsur hara N, P, dan K
merupakan hara essensial bagi tanaman sehingga unsur-unsur ini harus selalu tersedia
dalam tanah. Tanaman yang mendapat cukup unsur hara dapat tumbuh dan berkembang
secara optimal, sehingga untuk mendapatkan hasil produksi tanaman jagung yang tinggi
dibutuhkan jumlah hara yang cukup dan seimbang dalam memenuhi kebutuhan unsur
hara.
Berdasarkan uraian tersebut, maka aplikasi hara makro diharapkan memberikan
pengaruh terhadap serapan hara dan hasil jagung manis (Zea mays L. saccharata)
varietas hibrida bonanza.
BAHAN DAN METODA
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Ciparanje, Fakultas Pertanian,
Universitas Padjadjaran, Kab. Sumedang, Jawa Barat dengan ketinggian 820 mdpl
dengan ordo tanah Inceptisol. Analisis dilakukan di Laboratorium Kimia Tanah,
Kesuburan Tanah dan Nutrisi Tanaman Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya
Lahan, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran. Penelitian ini dilaksanakan dari
bulan Februari sampai Agustus 2016.
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 1)benih jagung manis
varietas hibrida Bonanza; 3)pupuk anorganik hara makro; 4) pupuk kandang 5)pupuk
tunggal Urea (45% N), SP-36 (36% P2O5), dan KCl (60% K2O); 5)insektisida berbahan
aktif prefonofos dengan merk dagang “Curacron 500 EC”
Parameter utama penelitian ini terdiri dari serapan hara serta hasil jagung manis.
Rancangan yang digunakan berupa Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari
sepuluh perlakuan kombinasi pemupukan yaitu: tanpa pupuk (kontrol); NPK standar; ¼
dosis pupuk hara makro majemuk (HMM); ½ HMM; ¾ HMM; 1 HMM; 1 ¼ HMM; 1 ½ HMM;
½ HMM + ¾ NPK; dan ¾ HMM + ¾ NPK yang diulang tiga kali. Data hasil pengamatan

dianalisis secara statistik menggunakan program SPSS. Uji F pada taraf nyata 5%
dilakukan untuk melihat pengaruh perlakuan. Apabila pengaruh perlakuan berbeda
nyata, maka dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf nyata 5%.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Serapan Hara
Hasil analisis sidik ragam serapan hara menunjukkan bahwa aplikasi hara makro
berpengaruh nyata terhadap serapan hara. Hal tersebut terjadi karena
Tabel 1. Pengaruh Aplikasi Hara Makro terhadap Serapan Hara
Perlakuan
Serapan N
Serapan P
A = Kontrol
18,26 a
2,70 a
B = NPK standar
41,80 e
5,27 f
C = ¼ dosis pupuk hara
20,39 a
3,00 b
makro majemuk (HMM)
D = ½ dosis HMM
E = ¾ dosis HMM
F = 1 dosis HMM
G = 1 ¼ dosis HMM
H = 1 ½ dosis HMM
I = ½ dosis HMM + ¾ NPK
J = ¾ dosis HMM + ¾ NPK

Serapan K
19,74 a
41,11 e
23,02 b

20,88 a
3,21 b
24,10 bc
24,06 b
3,47 c
25,42 bc
26,34 bc
3,62 cd
27,05 c
28,61 c
3,85 d
31,51 d
36,07 d
4,71 e
33,04 d
48,49 f
6,08 g
50,03 f
54,31 g
6,58 h
55,78 g
Keterangan : Nilai rata-rata perlakuan yang tidak diberi notasi huruf tidak berpengaruh
nyata menurut uji Jarak Berganda Duncan pada taraf nyata 5 %.
Unsur hara makro yaitu N, P, dan K merupakan unsur yang digunakan untuk
pertumbuhan maupun perkembangan tanamann, sehingga serapan ketiga hara makro
tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman.
Serapan hara oleh tanaman sangat dipengaruhi oleh ketersediaan hara dalam
tanah. Hal tersebut dibuktikan dengan data hasil penelitian yang terdapat pada Tabel. 1
yang menunjukkan bahwa serapan hara meningkat seiring dengan penambahan dosis
pupuk hara makro majemuk. Hal tersebut terjadi karena semakin tinggi dosis pupuk
yang diberikan maka akan berbanding lurus dengan ketersediaan hara dalam tanah serta
jumlah hara yang diserap tanaman. Tisdale et al (1990) menyebutkan bahwa,
ketersediaan N dalam tanah akan berpengaruh terhadap serapan N oleh tanaman. Selain
itu (Winarso, 2005), menyebutkan bahwa serapan P dan K tanaman dipengaruhi oleh
ketersediaan hara tersebut dalam tanah dan faktor pendukung lainnya seperti pH dan
kondisi air, sehingga semakin banyak P dan K tersedia dalam tanah maka semakin
banyak pula yang diserap oleh tanaman.
Hasil Jagung Manis
Hasil analisis sidik ragam terhadap hasil jagung manis menunjukkan bahwa
aplikasi hara makro berpengaruh nyata terhadap hasil jagung manis. Pada Tabel 2
menunjukkan bahwa ½ dan ¾ dosis rekomendasi hara makro mampu menekan
penggunaan pupuk NPK hingga 25% dosis rekomendasi, dengan efisiensi pupuk hingga
75%.
Tingkat efisiensi pemupukan NPK yang lebih baik terdapat pada perlakuan
kombinasi ¾ dosis rekomendasi NPK dan ½ dosis rekomendasi hara makro majemuk
yang menghasilkan jagung manis sebanyak 16,5 ton ha-1 dengan peningkatan sebesar
15,93% dibandingkan dengan perlakuan NPK standar seperti yang tertera pada Tabel 2.
Peningkatan hasil berbanding lurus dengan peningkatan dosis pupuk pada setiap
perlakuan. Hal tersebut diduga karena unsur hara yang tersedia di dalam tanah yang
diserap oleh tanaman mempengaruhi pertumbuhan jagung. Menurut Rosmarkam dan
Yuwono (2013), menyebutkan bahwa K adalah unsur yang diperlukan oleh tanaman
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serealia pada saat pengisisan bulir atau biji, sedangkan P berperan penting dalam
pembentukan bunga, buah dan biji.
Tabel 2 . Pengaruh Aplikasi Hara Makro terhadap Hasil Jagung Manis
Bobot Tongkol Per Bobot Tongkol Per Bobot Tongkol Per
Perlakuan
Polibag (g)
Hektar (Kg)
Hektar (Ton)
A = Kontrol
147,33 a
6.188
6,188
B = NPK standar
339,00 d
14.238
14,238
C = ¼ dosis pupuk
hara makro majemuk
(HMM)
D = ½ dosis HMM
E = ¾ dosis HMM
F = 1 dosis HMM
G = 1 ¼ dosis HMM
H = 1 ½ dosis HMM
I = ½ dosis HMM + ¾

159,00 a
216,00 b
268,00 c
274,67 c
319,00 d
330,00 d

6.678
9.072
11.256
11.536
13.398
13.860

6,678
9,072
11,256
11,536
13,398
13,86

NPK
393,00 e
16.506
16,506
J = ¾ dosis HMM + ¾
NPK
407,33 e
17.108
17,108
Keterangan : Nilai rata-rata perlakuan yang ditandai dengan huruf yang sama tidak
berbeda nyata menurut uji Jarak Berganda Duncan pada taraf nyata 5 %.
Berdasarkan deskripsi jagung manis varietas hibrida Bonanza, kapasitas hasil
produksi jagung manis hibrida Bonanza dengan pemupukan NPK berimbang sesuai
dosis rekomendasi berkisar antara 12-16 ton ha-1, sehingga jumlah pada setiap perlakuan
sudah memenuhi kapasitas hasil yang optimal. Pemupukan berimbang bertujuan untuk
mencapai unsur hara essensial seimbang sesuai kebutuhan tanaman agar tanaman dapat
tumbuh optimal, hasil produksi dan mutu meningkat, efisiensi dalam pemupukan,
kesuburan tanah terjaga serta menghindari pencemaran lingkungan (Departemen
Pertanian, 2010).
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Aplikasi hara makro berpengaruh nyata terhadap serapan hara dan hasil jagung
manis.
2. Kombinasi ½ dosis pupuk NPK dan ¾ dosis hara makro majemuk mampu menekan
penggunaan pupuk NPK hingga 25% serta meningkatkan hasil jagung manis hingga
15,93% dibandingkan dengan dosis rekomendasi NPK.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat produktivitas lahan pertanian secara
parametrik indeks storie. Penelitian telah dilaksanakan pada Maret–Mei 2014 di
Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun. Penelitian ini menggunakan metode survey
bebas sistematik dengan pendekatan satuan peta lahan. Pengambilan contoh tanah
terganggu melalui komposit 5 (lima) titik sebagai pewakil masing-masing satuan lahan.
Analisis data dilakukan secara deskriptif. Penilaian produktivitas lahan melalui indeks
storie dilakukan berdasarkan parameter tekstur, kemiringan lereng dan faktor dinamis
tanah yang terdiri atas: erosi, pH serta daya hantar listrik tanah. Penilaian hanya dilakukan
terhadap lapisan atas tanah. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat produktivitas lahan
pertanian di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun dapat diklasifikasikan menjadi:
kualitas sangat baik, sedang, miskin dan sangat miskin. Luas pertanian lahan kering yang
dinilai produktif di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun yaitu 22.059,40 Ha atau
92,63 % dan seluas 1.754 Ha atau 7,37 % dinilai sebagai lahan pertanian yang kurang
produktif.
------------------------------------Kata kunci: faktor dinamis, indeks storie, pertanian lahan kering, produktivitas lahan.
ABSTRACT
The aimed of this research was to find out the level of agricultural land productivity with
storie index method. The research was conducted from March until May 2014 at Raya
Simalungun Subdistrict. This research used systematic independent survey method, soil
sampling used composite technique with 5 spot. Data analyzed by descriptive method.
Land productivity determined based on several factors such as texture, slope, and
dynamic factor that consist of erosion, pH, electric conductivity of upper soil layer. Based
on result of research, the level of agriculture land productivity in Raya Simalungun
Subdistrict determined in excellent, moderate, poor and very poor quality. Area of
productive dry land agriculture in Raya Simalungun Subdistrict was 22.059,40 Ha or
92,63 % and the less productive land area was 1.754 Ha or 7,37 % of area dry land
agriculture.
----------------------------Keywords: dry agricultural land, dynamics factor, land productivity, storie index.

LATAR BELAKANG
Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup
pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi, tanah, hidrologi, dan bahkan
keadaan vegetasi alami (natural vegetation), semua itu secara potensial akan
berpengaruh terhadap penggunaan lahan (FAO, 1975 dalam Arsyad, 2006). Foth (1990)
mendefinisikan lahan dalam pengertian lebih luas, dimana lahan termasuk yang telah

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

367
dipengaruhi oleh berbagai aktivitas flora, fauna dan manusia baik di masa lalu maupun
saat sekarang.
Penggunaan lahan yang optimal khususnya sebagai usaha pertanian memerlukan
keterkaitan dengan karakteristik dan kualitas lahannya, hal tersebut disebabkan adanya
keterbatasan dalam penggunaan lahan sesuai dengan karakteristik dan kualitas lahannya.
Oleh karena itu, penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian perlu diketahui terlebih
dahulu kualitas lahan tersebut sehingga kesesuaian lahan dapat terpenuh.
Kecamatan Raya merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Simalungun,
Sumatera Utara dengan luas 33.564,16 Ha. Kecamatan Raya merupakan daerah
pertanian dengan luas lahan pertaniannya 24.883,40 Ha yang terdiri atas pertanian
sawah 1.070 Ha (3,19 %) dan non sawah 23.813,40 Ha (70,95 %). Kecamatan Raya
merupakan areal pertanian yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan
dijadikan sebagai daerah penyuplai kebutuhan pangan.
Perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun ke Pematang Raya yang
merupakan salah satu desa di Kecamatan Raya pada tahun 2008 mengakibatkan
peningkatan jumlah penduduk yang pesat. Hal ini diikuti oleh peningkatan kebutuhan
akan lahan. Peningkatan jumlah penduduk dan semakin berkembangnya usaha non
pertanian menyebabkan adanya tekanan terhadap keberadaan lahan pertanian khususnya
pertanian lahan kering di wilayah tersebut.
Seiring dengan kebutuhan lahan, kebutuhan akan pangan juga semakin
meningkat. Ketersediaan lahan yang makin terbatas menjadi pemicu berbagai alih
fungsi lahan termasuk perambahan hutan. Perubahan fungsi hutan menjadi tegalan,
ladang dan perkebunan tanpa memperhatikan kaidah konservasi. Hal tersebut akan
berdampak terhadap penurunan daya dukung lingkungan terhadap pertanian
berkelanjutan.
Sistem usaha tani pada lahan kering yang dilakukan tanpa upaya konservasi dapat
mengakibatkan sistem pertanian tidak berkelanjutan. Sebagian besar petani belum
mempunyai kesadaran akan pentingnya kelestarian dan perlindungan terhadap lahan
untuk pertanian yang berkelanjutan. Berbagai tindakan yang dilakukan para petani dan
pengelola lahan lainnya, pada prinsipnya dapat mempengaruhi tingkat produktivitas
lahan.
Produktivitas lahan pertanian sangat mempengaruhi perekonomian suatu daerah.
Tingkat produktivitas lahan pertanian adalah sebagai dasar dalam mengambil keputusan
untuk konservasi kualitas lahan. Kecamatan Raya sebagai kecamatan yang baru
dibentuk mempunyai banyak keterbatasan data baik data tabular maupun data spasial
mengenai kualitas lahan. Oleh karena itu, penyediaan data kualitas lahan sangat
diperlukan untuk mengetahui sistem manajemen yang baik sehingga pengolahan lahan
produktif.
BAHAN DAN METODA
Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2014. Pengambilan data
lapangan dilakukan di Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Analisis laboratorium
dilaksanakan di laboratorium fisika tanah, dan laboratorium kesuburan tanah dan nutrisi
tanaman, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian
Universitas Padjadjaran.
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan meliputi peta dasar dan peta tematik, yaitu: peta struktur
ruang, peta penggunaan lahan, peta kemiringan lereng, dan peta tanah. Seluruh peta
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dalam bentuk digital (.shp) dengan skala peta 1: 50.000. Peta struktur ruang diperoleh
dari BAPPEDA Kabupaten Simalungun, sementara peta-peta lainnya diperoleh dari
Badan Informasi Geospasial (BIG). Bahan lainnya meliputi bahan kimia yang
digunakan untuk analisis sifat tanah di laboratorium.
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peralatan kerja lapangan,
laboratorium dan studio. Peralatan kerja yang digunakan dilapangan diantaranya: bor
tanah, meteran, klinometer, Global Positioning System (GPS), cangkul, kamera, pisau,
dan alat tulis. Peralatan laboratorium meliputi: timbangan analitik, oven, dan alat-alat
gelas. Peralatan studio terdiri atas perangkat keras (hardware) yang dilengkapi dengan
perangkat lunak (software) Arc.GIS 9.3 dan microsoft office.
Metodologi
Tahap pertama kegiatan penelitian adalah melakukan persiapan yang meliputi:
studi literatur, penyusunan peta kerja termasuk penentuan titik sample. Peta kerja
merupakan hasil overlay peta kemiringan lereng, peta tanah, dan peta pengunaan lahan
yang dilakukan dengan bantuan software ArcGIS. Penentuan lokasi sampling dilakukan
berdasarkan sebaran satuan lahan dan komplesitas lahan, setiap satu satuan lahan
diwakili oleh satu titik contoh.
Kegiatan survey utama dilakukan untuk mengamati kondisi di lapangan dan
pengambilan contoh tanah. Pengamatan lapangan dilakukan dengan mengamati
parameter-parameter yang meliputi: kemiringan lereng, drainase, erosi aktual, jenis
penggunaan lahan, dan vegetasi. Contoh tanah yang diambil adalah contoh tanah
terganggu. Pengambilan contoh tanah dilakukan dengan boring sampai kedalaman 60
cm. Parameter yang dianalisis di laboratorium meliputi: tekstur, pH, dan kondiktivitas
listrik (DHL). Tekstur dianalisis dengan metode pipet, sedangkan pH dan DHL
dianalisis melalui metode potensiometri.
Analisis data dilakukan dengan pemberian nilai bobot, perhitungan persentase
nilai bobot dan pengkelasan tingkat produktivitas lahan. Nilai bobot ditentukan
berdasarkan indeks storie yang telah dimodifikasi oleh O’geen et. al. (2008). Penentuan
nilai bobot kemiringan lereng dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Klasifikasi dan Nilai Bobot Kemiringan Lereng Lahan
Kelas Lereng
Simbol Kelas
Nilai Bobot (%)
0–3%
KL1
100
4–8%
KL2
95
9 – 15 %
KL3
90
16 – 30 %
KL4
85
30 – 45 %
KL5
70
> 45%
KL6
50
Sumber: O’geen et al (2008)

Pemberian nilai bobot drainase berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap
produktivitas lahan dapat dilihat pada Tabel 2.
Pemberian nilai bobot pH berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap produktivitas
lahan dapat dilihat pada Tabel 3.
Penentuan nilai bobot tekstur berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap
produktivitas lahan dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 2 Klasifikasi dan Nilai Bobot Drainase Tanah
Kelas Drainase
Simbol Kelas
Baik
SKD1
Agak baik
SKD2
Cepat dan agak cepat
SKD3
Agak terhambat
SKD4
Terhambat dan sangat terhambat
SKD5

Nilai Bobot (%)
100
90
85
70
50

Sumber: O’geen et al (2008)

Tabel 3 Klasifikasi dan Nilai Bobot pH Tanah
Kelas pH
Simbol Kelas
5,5 - 8,5
SKH1
5 - 5,4; 8,6 – 9
SKH2
4,5 – 4,9; 9,1 – 9,5
SKH3
3,6 – 4,4; 9,6 – 9,9
SKH4
< 3,5; > 10
SKH4

Nilai Bobot
100 %
75 %
50 %
25 %
0

Sumber: O’geen et al (2008)

Tabel 5 Klasifikasi dan Nilai Bobot Tekstur Tanah
Tekstur
Simbol Kelas
Lempung berpasir sangat halus, Lempung berpasir
KT1
halus, lempung, debu, lempung berdebu
Liat berpasir sangat halus, lem-pung berpasir, lempung
liat berpasir, lempung berliat, ber-kapur lempung liat
KT2
berdebu
Lempung berpasir kasar, liat berpasir halus, tidak
KT3
berkapur lempung liat berdebu, lempung berliat
Liat berpasir, pasir sangat halus
KT4
Pasir halus, liat berpasir kasar, liat berpasir
KT5
Pasir, liat berdebu
KT6
Liat
KT7
Pasir kasar
KT8

Nilai Bobot
100 %
95 %
90 %
80 %
65 %
60 %
50 %
30 %

Sumber: O’geen et al (2008)

Tingkat erosi pada suatu lahan sangat diperhitungkan dalam pendugaan tingkat
produktivitas lahan, nilai bobot kelas erosi dapat dilihat pada Tabel 6. Perhitungan
besarnya erosi dlakukan melalui pendekatan Universal Soil Loss Equation (USLE).
Tabel 6 Klasifikasi dan Nilai Bobot Tingkat Erosi
Tingkat Erosi
Simbol Kelas
Nilai Bobot
Sangat ringan
SKE1
100 %
Ringan
SKE2
80 %
Sedang
SKE3
60 %
Berat
SKT4
40 %
Sangat berat
SKE5
20 %
Sumber: O’geen et al (2008)

Perhitungan persentase nilai bobot dilakukan dengan sistem perkalian berbagai
faktor yaitu: faktor tekstur, faktor kemiringan lereng dan faktor sifat dinamis. Persentase
faktor dinamis (KS) dihasilkan dari perkalian subfaktor kimia dan kesuburan (Xcf)
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dengan subfaktor kondisi hidrologi dan fisika (Xhp). Sub-faktor kimia dan kesuburan
(Xcf) diperoleh dengan merata-ratakan jumlah bobot pH dan DHL (persamaan 1).
Xcf =

SKH + SKC
2

……………………… (1)

Subfaktor hidrologi dan fisika (Xhp) meliputi drainase dan kelas erosi. Nilai Xhp
diperoleh dari rata-rata jumlah nilai bobot drainase dan kelas erosi (Persamaan 2).
Xhp =

SKE + SKD
2

……………………… (2)

Persentase faktor dinamis (KS) diperoleh dari hasil perkalian Xcf dan Xhp (Persamaan 3).
KS = Xcf x Xhp ……………..…….…. (3)
Perhitungan Storie Indeks Rating (SIR) diperoleh dari persamaan (4) yaitu hasil
perkalian nilai bobot faktor tekstur (KT), faktor lereng (KL), dan faktor dinamis (KS)
(Storie, 1944 dalam Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007).
SIR = KT x KL x KS ………….…... (4)
Nilai akhir perhitungan (SIR) digunakan untuk memperoleh pendugaan kelas
produktivitas lahan. Tingkat produktivitas lahan dikelompokkan menjadi 6 kelas (Tabel
7). Hasil akhir penelitian ini berupa peta sebaran tingkat produktivitas lahan pertanian di
Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun. Peta disajikan pada skala 1: 100.000. Selain
peta, hasil penelitian juga disajikan dalam laporan yang berisi pembahasan mengenai
perbedaan tingkat produktivitas lahan pertanian di lokasi penelitian.
Tabel 7 Klasifikasi Tingkat Produktivitas Lahan
Kelas Kualitas Lahan
Keterangan
1.
Baik Sekali Tanah-tanah yang mempu-nyai nilai 80-100% dan cocok untuk
penggunaan yang luas, meliputi alfalfa, buah-buahan dan field
crops.
2.
Baik
Tanah-tanah yang mempu-nyai nilai 60-79 %, cocok un-tuk
sebagian besar tanaman. Hasil umumnya baik hingga baik sekali.
3.

4.

5.

6.

Sedang

Tanah-tanah yang mempu-nyai nilai 40-59 %, umumnya
mempunyai kualitas sedang, dengan kisaran penggunaan atau
kesesuaian lebih sempit daripada kelas 1 dan kelas 2. Tanah
dalam kelas ini mung-kin dapat memberikan hasil yang baik
untuk tanaman tertentu.
Miskin
Tanah-tanah yang mempu-nyai nilai 20-39% dan mem-punyai
kemungkinan peng-gunaan untuk pertanian yang terbatas.
Sebagai contoh: ta-nah yang termasuk kelas ini mungkin baik
untuk padi te-tapi kurang baik untuk peng-gunaan lainnya.
Sangat miskin Tanah yang mempunyai nilai 10-19% dengan kemungkinan
penggunaan yang sangat terbatas kecuali untuk padang rumput,
karena kondisi-kondisi yang membatasi, seperti kedangkalan
tanah.
Bukan untuk
pertanian

Tanah yang mempunyai nilai kurang dari 10 %. Sebagai contoh
tanah pasang surut; tanah dengan kadar basa-basa tinggi; dan
tanah dengan lereng yang curam.

Sumber: Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Umum Daerah Penelitian
Kecamatan Raya merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Simalungun
Sumatera Utara. Kecamatan Raya terletak pada 02052’–03030’ LU dan 98045’–98057’
BT, dengan ketinggian tempat 251-1.400 meter di atas permukaan laut. Secara
administratif Kecamatan Raya berbatasan dengan Kecamatan Raya Kahean dan
Kecamatan Silou Kahean (utara), Kecamatan Dolog Pardameian (selatan), Kecamatan
Panombeian Pane (timur) dan Kecamatan Purba dan Kecamatan Dolok Silou (barat).
Topografi lahan pertanian Kecamatan Raya didominasi oleh datar sampai
berombak (kemiringan lereng < 15%) seluas 22.453,05 Ha (66,89%). Penggunaan lahan
di Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun didominasi oleh penggunaan lahan untuk
pertanian lahan kering. Luas pertanian lahan kering di Kecamatan Raya yaitu 21.820,71
Ha atau 65,01 % dari total luas wilayah. Berdasarkan peta tanah, di daerah penelitian
terdapat 5 (lima) sub group tanah, yaitu: Tropaquepts, Hydrandepts, Tropudults,
Haplorthox dan Dystrandepts. Jenis tanah yang paling dominan adalah Tropudults
dengan total luas 9.301,42 Ha (28,03%).
Karakteristik Tanah dan Nilai Bobot
Analisis terhadap karakteristik tanah dilakukan terhadap 21 satuan lahan pewakil.
Karakteristik masing-masing satuan lahan beserta hasil pembobotannya dapat dilihat
pada Tabel 8.
Tabel 8 Karakteristik Satuan Lahan di Lokasi Penelitian dan Penilaian Bobot (%)
Berdasarkan Indeks Storie (modifikasi O’geen et. al., 2008)
Tekstur

Kemiringan
Drainase
Erosi
Bobot Slope Bobot
Bobot
Bobot
Kelas
Kelas
Kelas*)
(%) (%) (%)
(%)
(%)
A Lempung berliat 95
12
90
Baik
100
R
80
B Lempung berliat 95
3
100
Baik
100
SR
100
C
Liat
50
6
95
Baik
100
R
80
D Lempung berliat 95
13
90 Agak baik 90
R
80
E
Lempung
100
21
85 Agak baik 90
S
60
Lempung
F
95
33
70 Agak baik 90
SB
20
berpasir
G Lempung berliat 95
47
50
Baik
100
S
60
H Lempung berliat 95
14
90
Baik
100
S
60
I
Liat berdebu
60
21
85 Agak baik 90
SB
20
J Lempung berliat 95
28
85 Agak baik 90
S
60
K
Liat
50
42
70
Baik
100
B
40
L
Lempung
100
14
90 Agak baik 90
B
40
M Lempung berliat 95
21
85
Baik
100
S
60
N Lempung berliat 95
31
70
Baik
100
SB
20
O
Lempung
100
46
50 Agak baik 90
SB
20
Lempug
P
95
9
90
Baik
100
S
60
berpasir
Q Lempung berliat 95
22
85 Agak baik 90
SB
20
Lempung
R
95
9
90
Baik
100
R
68
berpasir
Lempung
S
100
16
85
Baik
100
B
40
berdebu
T
Lempung liat
29
85 Agak baik 90
B
40
berdebu
90
U
Liat berdebu
60
42
70 Agak baik 90
S
60

Unit

*) Keterangan

pH H2O
Bobot
Nilai
(%)
4,8 50
5,2 75
6,7 100
4,5 50
4,4 25

DHL (dS/m)
Bobot
Nilai
(%)
0,72 100
1,10 99
1,75 99
8,49 60
0,61 100

4,4

25

2,65

98

4,6
4,8
5,1
5,0
4,6
4,9
5,0
5,7
4,6

50
50
75
75
50
50
75
100
50

1,18
0,90
1,28
1,57
0,89
1,21
0,75
1,89
0,68

99
100
99
99
100
99
100
99
100

4,7

50

1,21

99

4,8

50

0,35

100

4,8

50

5,02

60

6,3

100

0,45

100

4,5

50

0,34

100

4,8

50

0,56

100

Kelas Erosi; SR= Sangat Rendah; R= Rendah; S= Sedang; B= Berat; dan SB=Sangat Berat
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Penilaian Tingkat Produktivitas Lahan
Hasil penilaian terhadap tingkat produktivitas yang dihitung berdasarkan
persamaan-persamaan Storie Indeks Rating (SIR) dapat dilihat pada Tabel 9. Kualitas
lahan pertanian di Kecamatan Raya berada pada kualitas sangat baik (1), baik (2),
sedang (3), miskin (4) dan sangat miskin (5).
Tabel 9 Hasil Penilaian Tingkat Produktivitas Lahan di Lokasi Penelitian
Unit Lahan
KT
KL
KS
SIR (%)
Kelas Produktivitas
A
0,95
0,90
0,68
58,14
3
B
0,95
1,00
0,87
82,65
1
C
0,50
0,95
0,90
42,75
3
D
0,95
0,90
0,47
40,19
3
E
1,00
0,85
0,47
39,95
3
F
0,95
0,70
0,34
22,61
4
G
0,95
0,50
0,60
28,50
4
H
0,95
0,90
0,60
51,30
3
I
0,6
0,85
0,48
24,48
4
J
0,95
0,85
0,65
52,49
3
K
0,5
0,70
0,53
18,55
5
L
1,00
0,90
0,48
43,20
3
M
0,95
0,85
0,70
56,53
3
N
0,95
0,70
0,60
39,90
3
O
1,00
0,50
0,41
20,50
4
P
0,95
0,90
0,60
51,30
3
Q
0,95
0,85
0,41
33,11
4
R
0,95
0,90
0,50
42,75
3
S
1,00
0,85
0,70
59,50
3
T
0,90
0,85
0,49
37,49
4
U
0,60
0,70
0,56
23,52
4
Kualitas lahan pertanian yang sangat baik hanya terdapat pada 1 unit lahan yaitu
pada unit lahan B (perkebunan; Haplorthox; 2-15%) dengan nilai SIR sebesar 82,65 %.
Berdasarkan hasil survey lapangan, unit lahan B sebagian merupakan perkebunan
dengan vegetasi utama tanaman kopi arabika (Coffee 372rabica L.) yang dibudidayakan
secara monokultur. Kopi arabika yang ditanam di wilayah ini dikenal dengan kopi
Simalungun.
Lahan pertanian Kecamatan Raya yang mempunyai kualitas yang paling buruk
terdapat pada unit lahan K dengan nilai SIR 18,55 %. Lahan ini berada pada kelas 5
(sangat miskin). Berdasarkan karakteristik satuan lahannya, unit lahan K (pertanian
lahan kering, Haplorthox, > 40%) secara alami dapat dikategorikan memiliki tingkat
kesuburan yang rendah. Faktor utama adalah sifat tanah yang termasuk Oxisol yang
merupakan tanah-tanah tua dengan mineral liat utama berupa oksida dan memiliki KTK
yang rendah (Hardjowigeno, 2010).
Tanah-tanah Oxisol dinilai mempunyai tingkat kesuburan yang rendah.
Rendahnya tingkat kesuburan tanah dapat dilihat dari nilai pH tanah tergolong masam
(4,6). Faktor lain yang mempengaruhi rendah-nya nilai produktivitas lahan pada unit
lahan K adalah kemiringan. Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan nilai kemiringan
lereng mencapai 42 % sehingga nilai bobot pada faktor kemiringan sangat kecil.
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Peta Sebaran Lahan Berdasarkan Produktivitas Lahan
Berdasarkan hasil penailaian produktivitas lahan pada masing-masing unit lahan,
produktivitas lahan kelas 3 (sedang) menyebar dengan luasan tertinggi dengan proporsi
luasan 88,65% dari total luas area penelitian (Tabel 10).
Tabel 10 Luasan Lahan Berdasarkan Kelas Produktivitas Lahan di Kecamatan Raya
Luasan
Kelas Lahan
Kualitas Lahan
Hektar
Persen (%)
1
Sangat baik
949,56
3,99
2
Baik
0
0
3
Sedang
21.109,85
88,65
4
Miskin
1.687,89
7,09
5
Sangat miskin
66,11
0,28
6
Bukan untuk pertanian
0
0
Jumlah
23.813,40
100,00
Sebaran lahan berdasarkan kelas lahan dan penilaian produktivitas lahan di Kecamatan
Raya Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Peta Sebaran Tingkat Produktivitas Lahan Pertanian Kecamatan Raya
Kabupaten Simalungun

KESIMPULAN DAN SARAN
Tingkat produktivitas pertanian lahan kering di Kecamatan Raya Kabupaten
Simalungun berada pada kualitas sangat baik, sedang, miskin dan sangat miskin.
Tingkat produktivitas pertanian lahan kering di Kecamatan Raya Kabupaten
Simalungun yang paling luas berada pada kelas 3 (kualitas tanah sedang) yaitu
21.109,85 Ha atau sebesar 88,65 % dari luas lahan pertanian lahan kering di Kecamatan
Raya. Luas pertanian lahan kering yang produktif di Kecamatan Raya Kabupaten
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Simalungun yaitu 22.059,40 Ha atau 92,63 % dan luas lahan kurang produktif yaitu
1.754 Ha atau 7,37 % dari total luas lahan pertanian kering.
Disarankan kepada pihak pemerintahan setempat, baik Dinas Pertanian maupun
BAPPEDA, pewilayahan komoditas unggulan pertanian lahan kering dilakukan pada
wilayah yang produktif. Diperlukan penelitian lebih lanjut dalam upaya penilaian jenis
komoditas yang akan dibudidayakan pada lahan-lahan produktif tersebut.
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TEKNOLOGI NEAR INFRARED UNTUK MENGUKUR SECARA CEPAT
KANDUNGAN KARBON TANAH
(NEAR INFRARED TECHNOLOGY FOR QUICK MEASUREMENT
OF SOIL CARBON)
Bambang Hari Kusumo*, Sukartono* dan Bustan*
* Dosen Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Univeritas mataram
No. HP : 087782657582, Email: bambanghk@gmail.com

ABSTRAK
Mengukur dan memetakan karbon tanah menggunakan metode konvensional (misalnya
metode Walkley dan Black) memerlukan biaya yang besar dan waktu yang relatif lama,
sehingga dibutuhkan metode lain yang lebih cepat dan murah, diantaranya dengan
menggunakan teknologi near infared. Teknologi ini tidak membutuhkan bahan kimia
dalam operasionalnya. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab pertanyaan apakah
teknologi near infrared dapat digunakan untuk mengukur dan memetakan kandungan
karbon di kawasan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Sampel tanah diambil dari
daerah penelitian kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisis;
sebagiannya dianalisis menggunakan metode Walkley dan Black dan sebagiannya lagi
discan menggunakan Near Infrared Spectrsocopy (NIRS). Hasil penelitian menunjukkan
teknologi near infrared (model Partial Least Square Regression - PLSR) dapat
digunakan untuk mengukur dan memetakan kandungan karbon tanah dengan keakuratan
menengah, dibandingkan dengan pengukuran dan peta dari hasil analisis laboratorium.
Peta karbon dari hasil penelitian ini bisa digunakan untuk tujuan pemupukan bahan
organik yang effisien sesuai dengan kandungan awalnya di dalam tanah.
Kata kunci: karbon, bahan organik, tanah, pengukuran, cara cepat, near infrared
ABSTRACT
Measuring and mapping soil carbon using conventional analysis (e.g. Walkley and
Black method) are high cost and time consuming, so it is needed faster and cheaper
method such as near infrared technology. This technique does not need chemicals on its
operational. The aim of this research is to answer the question of wthether near
infrared technology is able to use for measuring and mapping soil carbon content in
tropical soil of Kayangan North Lombok. Soil samples were collected from the study
area and transported to laboratory for further analysis; partly analysed using Walkley
and Black method and partly scanned using Near Infrared Spectroscopy. The results
show that near infrared technology (Partial Least Square Regression – PLSR model)
can be used to measure and map soil carbon with moderate accuracy, compared to the
conventional method. The carbon map, which in turn, can be used for efficient
application of organic fertilizer based on its original content in soil.
Keywords: Carbon, organic matter, soil, measurement, quick technique, near infrared.
LATAR BELAKANG
Bahan organik (BO) memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan
kesuburan dan kualitas tanah, sehingga keberadaannya dalam tanah sangat menentukan
kualitas fisik, kimia dan biologi tanah (Blume et al., 2016). Mengukur BO
menggunakan cara konvensional, misalnya metode Walkley & Black, membutuhkan
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biaya dan usaha yang tidak sedikit, selain membutuhkan proses dan waktu yang relatif
lama (Minasny et al., 2013). Sampel tanah harus dikumpulkan, dikeringkan, digiling,
diayak, kemudian dianalisis di laboratorium. Biaya yang dibutuhkan akan menjadi lebih
mahal lagi jika pengukuran BO ditujukan untuk memetakan BO dalam skala detail,
mengingat sampel tanah yang dibutuhkan akan semakin banyak (Cambou et al., 2016).
Hal ini menjadi salah satu penyebab langkanya peta BO di Inodnesia.
Akhir-akhir ini sudah ditemukan dan dikembangkan teknologi baru dalam
mengukur (memprediksi) BO dengan cara cepat dan murah (Stenberg et al., 2010).
Teknik ini tidak membutuhkan bahan kimia dalam proses operasionalnya, bisa
digunakan di laboratorium maupun di lapangan (Kusumo et al., 2008, 2009, 2010,
2011; Ben Dor et al., 1995). Teknik tersebut mengukur BO dari gelombang cahaya
yang dipantulkan oleh tanah (soil reflectance) yang penangkapnnya menggunakan
spectrometer yang dinamakan near infrared spectroscopy (NIRS) (Gobrecht et al.,
2016). Jika diaplikasikan di lapangan menggunakan NIRS yang portable (dapat
dipindahkan), teknik ini tidak membutuhkan proses persiapan sampel tanah seperti
pengeringan, penggilingan maupun pengayakan tanah.
Permasalahan yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah apakah teknologi
near infrared tersebut bisa akurat dalam mengukur BO pada tanah dengan bahan induk
dari abu vulkanik (volcanic dust) dan batu apung (pumice stone) yang berada di Daerah
Tropis, khususnya yang berada di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Barat.
Mengingat sampai sejauh ini belum ditemukan laporan yang memberitakan applikasi
dari teknologi near infrared tersebut untuk Kawasan Tropis Indonesia. Jika saja
teknologi tersebut bisa akurat mengukur BO pada jenis tanah di kawasan tersebut, maka
teknologi tersebut bisa digunakan untuk memetakan kadar BO pada kawasan yang akan
menjadi daerah pengembangan hortikultura tersebut, yang pada gilirannya dapat
digunakan untuk merekomendasikan dosis pupuk organik yang diperlukan, dan juga
bisa digunakan untuk memonitor perubahan BO tanah yang merupakan salah satu
indikasi perubahan kesuburan tanah. Pengukuran BO dalam penelitian ini didekati
dengan pengukuran total karbon (organik).
BAHAN DAN METODE
Untuk menjawab petanyaan tersebut, maka dikumpulkan sampel tanah (pada
kedalaman 0-10 cm) sebanyak 300 sampel yang tersebar pada daerah penelitian
(Gambar 1). Titik sampel koordinat dicatat, kemudian tanah dibawa ke laboratorium
untuk diproses (dikeringkan, digiling, diayak dengan mata saring 0.2 mm) kemudian
dianalisis kandungan bahan organiknya (metode Walkley dan Black) dan discan
menggunakan Near Infrared Spectrsocopy (ASD FieldSpec 3 V-NIR Spektrometer,
Analytical Spectral Devise, Boulder, CO, USA), untuk kemudian dibangun model
kalibrasi antara data NIR dan data laboratorium.
Data spectrum tanah kemudian diimpor ke perangkat lunak (ParLeS software;
Viscarra Rossel, 2008) untuk dilakukan pra-prosessing [antara lain: transformasi data ke
log (1/R), de-trending, penghalusan (smooting) menggunakan Savitzky-Golay filter,
transformasi data ke turunan pertama (first derivative) dan terakhir mean centering].
Untuk mengetahui pengelompokan sampel (berdasarkan tinggi rendahnya
kandungan BO) digunakan analisis multivariabel yaitu principal component analysis
(PCA) dengan perangkat lunak ParLeS (Viscarra Rossel, 2008). Berikutnya, model
kalibrasi antara data analysis laboratorium dan pantulan cahaya tanah (soil spectrum)
dibangun menggunakan Partial Least Square Regression (PLSR) model. Model
kalibrasi dapat diuji dengan cross-validasi. Kemampuan model PLSR untuk
memprediksi BO dinilai dengan menggunakan parameter statistik berikut: (i) RMSE
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(root mean square error) dari data BO hasil analisis laboratorium dan data BO
diprediksi oleh model kalibrasi, (ii) koefisien determinasi (R2) dari data BO
analisis laboratorium dan data BO yang diprediksi oleh model kalibrasi, dan (iii)
(rasio prediction to deviation). RPD dihitung dengan membagi standar deviasi
dengan root mean square error (SD/RMSE ). Model kalibrasi terbaik adalah
memiliki RPD dan R2 terbesar, dan RMSE terkecil.

yang
hasil
RPD
(SD)
yang

Gambar 1. Peta Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Spektrum Tanah
Bentuk spektrum tanah dengan kandungan karbon yang sangat rendah (< 1% C),
rendah (1-2% C) dan sedang (2-3% C) dapat dilihat pada Gambar 2. Tanah dengan
kandungan karbon yang sangat rendah memiliki warna yang lebih cerah yang
ditunjukkan oleh lebih tingginya pantulan cahaya tanah (soil reflectance) pada panjang
gelombang sekitar 750 nm, dibanding dengan tanah yang memiliki kandungan karbon
rendah dan sedang. Tanah dengan kandungan karbon sangat rendah memiliki sudut
yang lebih tajam disekitar panjang gelombang 750 nm (Dematte et al., 2004; Kusumo et
al., 2008).
Absorpsi yang nampak pada panjang gelombang sekitar 1400 dan 1900 nm
adalah akibat absorpsi gelombang near infrared oleh air yang terkandung dalam sampel
tanah. Air (ikatan O-H) merupakan penyerap terkuat (strongest absorber) cahaya near
infrared (Gambar 2). Absorpsi sekitar panjang gelombang 1400 nm adalah first
overtones dari ikatan O-H air, sementara absorpsi sekitar 1900 nm adalah kombinasi
absopsi ikatan H-O-H bend and O-H stretching (Clark, 1999). Sedangkan absorpsi yang
kuat pada panjang gelombang sekitar 2200 nm adalah kombinasi ikatan O-H bend dan
O-H stretch.
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Figure 2. Bentuk spectrum tanah dengan kandungan C sangat rendah, rendah dan
sedang.
Posisi Sample Tanah pada Score Plot
Posisi sampel tanah pada score plot dapat dilihat pada Gambar 3. Tampak bahwa
hasil dua dimensi score plot yang mengandung 70,5% variance dari spectrum tanah
tidak bisa membedakan secara tegas sampel yang memiliki kandungan karbon sangat
rendah (< 1%), rendah (1-2%) dan sedang (2-3%), walaupun ada kecenderungan sampel
yang lebih tinggi kandungan karbonnya menduduki posisi kuadrant yang lebih atas
(Gambar 3).
Score plot of PC-1 vs PC-2
0.00075

PC-2 (16.1% Variance)

0.00050

0.00025

0.00000

-0.00025

Group
Low
Very Low
Medium

-0.00050

-0.0010

-0.0005

0.0000

0.0005

0.0010

PC-1 (54.4% Variance)

Gambar 3. Posisi sampel pada dua dimensi score plot (70.5% variance dari data
spektrum tanah).
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Keakuratan Teknologi Near Infrared
Keakuratan teknologi near infrared dalam mengukur/memprediksi kandungan
karbon pada daerah penelitian dapat dilihat pada Table 1, dengan nilai R 2 = 0,76 dan
RPD = 2,01 antara data hasil analisis laboratorium dan hasil prediksi near infrared.
Menurut Chang et al. (2001) nilai tersebut dapat dikatakan memiliki keakuratan sedang.
Parameter keakuratan R2 antara 0.5 dan 0.8 juga RPD antara 1.4 dan 2.0 dikelompokkan
kedalam tingkat kesuksesan menengah (Chang et al., 2001). Sementara Malley et al.
(2003) mengelompokkan tingkat keakuratan menengah jika R2 0.7 – 0.8 dan RPD 1.75
– 2.25. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keakuratan teknologi near infrared
misalnya tingkat keakuratan analisis sampel di laboratorium, adanya outliers dalam
modeling, dan juga faktor-faktor lain seperti kandungan air, tingkat dekomposisi bahan
organik, clay dan non-clay minerals dalam tanah, oksida-oksida besi, karbonat dan
perbedaan ukuran partikel tanah.
Table 1. Keakuratan hasil pengukuran menggunakan teknologi near infrared
Properti tanah
C Total

R2cv
0.756

Paameter keakuratan prediksi
RMSECV
0.151

RPDcv
2.01

Gambar 4 menunjukkan hubungan antara hasil analisis C yang dilakukan di
laboratorium dengan yang diprediksi menggunakan teknologi near infrared. Data
dengan tingkat keakuratan menengah memberi indikasi bahwa teknologi tersebut punya
potensi digunakan sebagai cara cepat dalam mengukur dan memetakan karbon tanah.
Peneliti sebelumnya juga menemukan keakuratan yang tidak berbeda jauh dengan hasil
temuan tersebut (Kusumo et al., 2008), dengan menggunakan sampel tanah di Selandia
Baru. Tingkat keakuratan perlu diuji dengan mencoba menganalisis sampel tanah
menggunakan teknologi pengukuran C yang lain seperti teknik pembakaran kering
(LECO dan Elemental Analisis), mengingat teknik oksidasi basah (Walkley and Black)
bisa jadi belum optimal dalam mengoksidasi berbagai bentuk karbon dalam tanah.

Gambar 4. Hubungan antara data C tanah hasil analisis laboratorium dan hasil prediksi
teknologi near infrared.
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Peta Karbon Tanah
Peta kandungan karbon dalam tanah di daerah penelitian yang dihasilkan dari
analisis laboratorium dan dari teknologi near infrared dapat dilihat pada Gambar 5.
Terlihat kemiripan kedua peta tersebut. Ini menunjukkan bahwa teknologi near infrared
dapat digunakan untuk memetakan kandungan karbon tanah di daerah penelitian.
Terlihat kawasan yang memiliki kandungan C yang sangat rendah dengan warna yang
cerah kemudian meningkat menjadi warna yang lebih gelap sesuai dengan peningkatan
kandungan karbon. Dari pada mengeluarkan biaya besar memetakan karbon tanah
menggunakan cara konvensional, teknologi near infrared yang cepat dan murah dapat
dipertimbangkan dengan keakuratan yang masih dapat diterima (acceptable accuracy).

Map Karbon Tanah (Analsis Laboratorium)

Map Karbon Tanah (Near Infrared)

Gambar 5. Map yang dihasilkan dari analisis laboratorium (kiri), dan yang dihasilkan
menggunakan teknologi near infrared (kanan).

KESIMPULAN DAN SARAN
Near infrared teknologi dapat digunakan untuk mengukur dan memetakan
karbon pada tanah tropis di kawasan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Kemampuan
teknik tersebut memetakan dengan cepat kandungan karbon tanah dapat digunakan
untuk tujuan berikutnya yaitu sebagai dasar pemupukan yang effisien berdasarkan
spesifik lokasi (site specific fertilization) dinama kawasan yang sangat rendah
kandungan karbonnya diberikan jumlah pupuk organik yang lebih tinggi dibanding
dengan kawasan yang lebih tinggi kandungan bahan organiknya. Keakuratan teknologi
tersebut sebaiknya diuji lebih lanjut dengan reference data yang dihasilkan dari metode
analisis lain (teknik pembakaran kering seperti LECO atau Elemental Analisis).
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ISOLASI DAN SELEKSI BAKTERI PELARUT FOSFAT DARI TANAH SALIN
(ISOLATION AND SELECTION PHOSPHATE SOLUBIZING BACTERIA
ON THE SALINE SOIL)
Oleh :
Betty Natalie Fitriatin, Tualar Simarmata, Mieke Rochimi Setiawati, Pujawati Suryatmana,
Reginawanti Hindersah, Anne Nurbaity, Diyan Herdiyantoro
E-mail :betty.natalie@unpad.ac.id
ABSTRAK

Indonesia memiliki tanah salin yang luas namun memiliki kendala dalam pemanfaatan
di bidang pertanian. Salah satu upaya peningkatan produktivitas tanah salin yaitu
melalui pemanfaatan pupuk hayati. Pupuk hayati yang berasal dari mikroba tanah salin
akan lebih baik perngaruhnya dibandingkan dengan mikroba di luar tanah salin. Tujuan
penelitian ini yaitu mengisolasi dan menyeleksi bakteri pelarut fosfat (BPF) dari tanah
salin untuk mendapatkan isolat unggul dalam pelarutan P sebagai bahan pupuk hayati.
Sampel tanah salin diambil dari empat lokasi di Karawang yang lokasinya terpengaruh
oleh pasang surut air laut. Seleksi isolat BPF dilakukan pada media padat Pikovskaya
dengan indikator zona bening dan indek kelarutan P. Pengujian dilanjutkan pada media
Pikovskaya cair untuk melihat kapasitas pelarutan P dan analisis kandungan asam
organik. Hasil penelitian mendapatkan satu isolat BPF unggul dari tanah salin
Karawang yang dapat melarutkan P tertinggi pada medium Pikovskaya cair yang dapat
digunakan sebagai pupuk hayati pada kondisi tanah salin.
Kata kunci: bakteri pelarut P, salin, dan seleksi
ABSTRACT
Indonesia has saline soil but has obstacle in utilization in agriculture field. One effort to
increase the productivity of the saline soil through utilization of biofertilizers. Microbes
which isolated from saline soil is better thanwith microbes not saline soil. Aims this
reseach is isolating and selecting Phosphate Solubizing Bacteria on the saline soil to
get superior isolate in solubizing phosphate as a biofertilizers. Sample of saline soil was
taking from four locations in Karawang which affected by the tide. Selected isolates
carried on PSB Pikovskaya media with clear zone indicators and P solubility test by
liquid Pikovskaya media to review capacity solubizing P and analyze content of organic
acid. The results of research showed that get one isolate PSB superior from saline soil
Karawang which highest solubizing in liquid media Pikovskaya then can used in saline
solid condition.
Key words: Phosphate solubilizing bacteria, saline, selection

LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan negara kepulauan yang bentangan pantai yang luas.
Wilayah pesisir ini memiliki sumber daya alam yang berpotensi cukup besar untuk
dikembangkan sebagai daerah sentral budidaya pertanian tanaman padi. Namun, daerah
pesisir pantai atau sekitarnya memiliki kendala dalam mengembangkannya terutama
kandungan garam (NaCl) atau yang disebut salinitas yang tinggi menyebabkan tanaman,
termasuk padi, menjadi sulit beradaptasi.
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Salinitas adalah keadaan dengan kadar konsentrasi garam yang lebih dari
ambang batas, sehingga menekan pertumbuhan tanaman. Penekanan ini lebih
disebabkan oleh konsentrasi total garam terlarut, bukan pengaruh garam tertentu.
Macam garam hanya berpengaruh kecil terhadap pertumbuhan tanaman.
Upaya pemulihan
dan peningkatan produktivitas lahan salin
secara
berkelanjutan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya hayati (bioresouces)
yaitu pupuk hayati (biofertilizers) dan agen biologis (biological agent) serta amelioran
organik. Pupuk hayati adalah inokulan berbahan aktif organisme hidup atau laten dalam
bentuk cair atau padat yang memiliki kemampuan untuk memobilisasi, memfasilitasi
dan meningkatkan ketersediaan hara tidak tersedia (N2, hara terikat dalam mineral atau
terikat dalam bentuk senyawa organik) menjadi bentuk tersedia melalui proses biologis.
Kelompok pupuk hayati yang sangat potensial antara lain meliputi: penambat N
(simbiotik dan nonsimbiotik), mikroba pelarut P, mikroba pelarut K, mikroba penghasil
fitohormon pemacu tumbuh tanaman (plant growth promoting rhizobacteria), mikroba
perombak bahan organik (decomposer) dan mikroba yang berperan sebagai agen hayati
(Rao, 1992 dan Panda, 2011).
Secara garis besar peranan pupuk hayati antara lain adalah 1) meningkatkan dan
memfasilitasi ketersediaan hara, (2) menghasilkan pupuk organik beragen hayati, (3)
mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan bahan energi berbahan fosil, (4)
memperbaiki kesehatan tanah dan meningkatkan produktivitas tanah maupun tanaman
(Panda, 2011).
Mikroba pelarut fosfat (MPF) merupakan kelompok mikroba tanah yang
mempunyai kemampuan mengekstraksi P dari ikatan yang dengan Al, Fe, Ca, dan Mg,
sehingga dapat melarutkan P yang asalnya tidak tersedia bagi tanaman menjadi tersedia
bagi tanaman. Hal ini terjadi karena mikroba tersebut mengeluarkan asam-asam organik
yang dapat membentuk kompleks stabil dengan kation-kation pengikat P di dalam
tanah(Whitelaw, 2000).
Kelompok mikroba pelarut fosfat ini mempunyai banyak keutamaan dalam
mempengaruhi peningkatan pertumbuhan tanaman, selain dapat melepaskan P yang
terfiksasi juga dapat memproduksi enzim fosfatase (Saparatka, 2003 ; Yadav dan
Tarafdar, 2003) serta dapat menghasilkan fitohormon (Fitriatin dan Simarmata. 2005 ;
Fitriatin et al. 2012). Enzim fosfatase yang dikeluarkan oleh mikroba tersebut dapat
memineralisasi P organik menjadi P anorganik. (Goerge, et.al. 2002 ; Saparatka, 2003,
Fitriatin, et.al. 2008 ). Hasil penelitian Vassileva et al. (2006) melaporkan bahwa MPF
dapat menghasilkan zat pengatur tumbuh, siderophore dan enzim litik untuk menekan
pertumbuhan patogen. Penelitian Walpola dan Yoon (2013) menunjukkan bahwa
bakteri pelarut fosfat (Pantoea agglomerans dan Burkholderia anthina) dapat
menghasilkan IAA, amonia, hydrogen cyanide (HCN), dan siderofor serta mampu
meningkatkan pertumbuhan dan serapan P tanaman serta ketahanan terhadap penyakit.
Besarnya manfaat bakteri pelarut fosfat (BPF) dalam meningkatkan status hara P
tanah dan hasil tanaman, maka dalam upaya meningkatan produktivtas lahan salin dan
hasil tanaman diperlukan isolat BPF unggul yang toleran dengan kondisi salin. Untuk
meperoleh isolat BPF unggul yang toleran terhadap kondisi salin diperlukan isolasi dan
seleksi BPF dari tanah salin yang diuji kapasitas pelarutan fosfat.
BAHAN DAN METODE
1.
Sumber Isolat BPF
Survey ke lahan salin pesawahan di sepanjang Pantai Utara Jawa Barat
(Kabupaten Karawang) dilakukan pada awal bulan September sampai Oktober 2015.
Survey di tanah salin ini dilakukan untuk kegiatan penjaringan isolat BPF yang
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potensial digunakansebagai bahan pupuk hayati. Survey dilakukan dengan menyiapkan
peta Daerah Pantura Jawa Barat lapangan pada skala 1:1000 yang diperoleh dari Badan
Penelitian dan Pengembangan Geologi (Gambar 1).

Gambar 1. Lokasi Pengambilan Sampel di Sentra Tanaman Padi di Daerah
Pantura Jawa Barat (ditandai lingkaran merah)

Tanah sampel diambil dari lahan sawah yaitu Kabupaten Karawang. Tanah
sampel dianalisis pH dan EC. Alat yang digunakan untuk pengukuran EC: Conductivity
meter merek Hanna Instruments EC 214. Alat yang digunakan untuk pengukuran pH:
pH meter merek Kedida model CT-6022).
2. Isolasi dan Seleksi BPF dari Tanah Salin
Isolasi bakteri pelarut fosfat dilakukan menggunakan metode Total Plate Count
(TPC) dengan menggunakan media selektif yaitu Pikovskaya(komposisi media dalam 1
L adalah : 5 g Ca3(PO4)2, 10 g glukosa, 0.2 g NaCl, 0.2 g KCl, 0.0025 g MnSO4.H2O,
0.1 g MgSO47H2O, 0.0025 g FeSO4, 0.5 yeast extract). Setelah inkubasi (48-72 jam)
dengan suhu 28-30OC di dalam inkubator, potensi mikroorganisme untuk melarutkan
fosfat tidak tersedia secara kualitatif dapat dilihat dengan ada tidaknya zona bening
(halozone) di sekitar koloni mikroorganisme yang tumbuh pada media agar (Saraswati,
et al. 2007).Secara kualitatif, lebar zona bening, dapat dianggap sebagai tanda
kemampuan BPF melarutkan fosfat dalam media tumbuh. Semakin lebar zona bening,
maka semakin tinggi pula kemampuan BPF melarutkan fosfat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengambilan sampel tanah pada pesisir pantau utara Pulau Jawa yaitu
Karawang sampel tanah yang dianalisis pH dan EC Bakteri (hasil analisis pH berkisar
antara 7,48 – 8,17, dan nilai EC berkisar antara 0,40 – 5,37 mmhos/cm)seperti dapat
dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan hasil analisis tehadap pH menunjukkan rata-rata
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tanah sampel dari Karawang termasuk agak basa sampai basa. Sedangkan hasil analisis
terhadap salinitas (EC) menunjukkan bahwa tanah sampel yang termasuk salin yaitu
tanah K4 dan K5 dengan nilai EC berturut-turut 5,37 (mmhos/cm) dan 3,00
(mmhos/cm).
Tabel 1. Kandungan Salinitas dan pH pada Tanah Salin di Kabupaten Karawang,
No.
Kode sampel
EC (mmhos/cm)
1.
K1
1,12
2.
K2
1,06
3.
K3
0,82
4.
K4
5,37
5.
K5
3,00
6.
K6
0,86
7.
K7
0,40
8.
K8
1,66
9.
K9
1,21
10.
K10
0,79
Keterangan: K=Kabupaten Karawang

pH
7,57
7,59
7,48
7,98
7,48
7,55
7,52
8,17
7,44
7,27

Hasil isolasi BPF dari tanah salin di Karawang (dari 9 sampel tanah) dianalisis
satu isolat untuk setiap lokasi yang menghasilkan diameter zona bening paling
luas.Analisis terhadap asam organik yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 2. Asam
organic yang dianalis antara lain asam sitrat, verulat, kumarat, malat dan piruvat.
Berdasarkan hasil analisis terhadap asam organik yang dihasilkan BPF
menunjukkan bahwa asam sitrat yang dihasilkan oleh sembilan isolat berkisar antara
73,37 ppm sampai 137,94 ppm. Asam verulat yang dihasilkan berkisar antara 80,32101,02 ppm, asam kumarat (42,36-94,62 ppm), asam syringat (19,58-56,89 ppm), asam
malat (1,88-5,15 ppm) dan asam piruvat (0,56-1,93 ppm).

Tabel 2. Karakterisasi Produksi Asam Organik dari Isolat Bakteri Pelarut Fosfat asal
Tanah Salin Kabupaten Karawang
Hasil (ppm)
No.
Kode
ASAM-ASAM ORGANIK
sampel
Syringa
Sitrat
Verulat Kumarat
Malat Piruvat
t
1
K1
135,895 90,617
50,265 29,095 2,826
1,684
2
K2
73,371 99,561
52,192 25,473 2,885
1,248
3
K3
114,108 88,843
53,983 27,716 2,730
1,208
4
K4
129,859 81,316
42,356 19,578 1,875
0,556
5
128,064 101,013
1,556
K5
94,619 51,803 5,147
6
K6
119,873
96,36
76,543 56,889 3,007
1,309
7
K7
124,829 80,316
46,841 28,823 2,610
1,931
8
K8
66,332 52,325 3,002
1,361
137,939 81,381
9
K9
118,491 85,281 45,3684 25,981 4,030
1,402
10
K10
102,556 97,365
63,112 32,147 2,445
1,025
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Hasil analisis asam organik isolate BPF asal tanah Karawang menunjukkan
setiap isolate menghasilkan jumlah asam organic yang berbeda-beda. Hal ini sejalan
dengan hasil penelitian Whitelaw (2000) yang menyatakan bahwa setiap isolat mikroba
pelarut fosfat menghasilkan jenis dan jumlah asam organik yang berbeda-beda.Produksi
asam organik yang tinggi memungkinkan untuk dapat melarutkan P yang terfikasi lebih
besar pula.Hal ini dikarenakanperanannya dalam pelarutan P yang terfiksasi
dikarenakan adannya asam organik yang dihasilkan bakteri ini (Whitelaw, 2000).Oleh
karena itu berdasarkan hasil analisis terhadap asam organik isolat BPF menunjukkan
bahwa isolat K5 menghasilkan asam organic (verulat dan kumarat) yang lebih tinggi
dibanding isolat lainnya.
KESIMPULAN
Tanah sawah di daerah Pantura yang terimbas intrusi air laut mempunyai
salinitas yang beragam dari rendah sampai tinggi. Lokasi sampel tanah sawah yang
mempunyai salinitas tinggi di Kabupaten Karawang (K4), dengan kandungan kadar
garam sebesar 0,40mmhos/cm sampai dengan 5,37 mmhos/cm, dengan pHberkisar
antara 7,48 – 8,17.
Diperoleh isolat bakteri menguntungkan (Benefit Soil Microorganism) yang
berpotensi dijadikan konsorsium pupuk hayati asal tanah salin di daerah pantura yang
dapat dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan efek kadar garam yang
menurunkan asupan hara untuk tanaman padi di daerah pantura.Bakteri Pelarut Fosfat
(BPF) yang unggul diperoleh dari Kabupaten Karawang (K5) yang mengandung asamasam organik Verulat, Kumarat, dan Malat sebesar 101,013; 94,619; dan 5,147 ppm.
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DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH (1)
(SOIL QUALITY INDEX IN THE AREA OF TOBACCO PLANTS AS AN INDICATOR
OF SOIL DEGRADATION IN CENTRAL LOMBOK DISTRICT)
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Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Alamat: Jl. Majapahit No.62 Mataram
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ABSTRAK
Aktivitas penanaman tembakau di kabupaten Lombok Tengah khususnya di Kecamatan
Praya Timur, Kecamatan Janapria dan Kecamatan Kopang telah berjalan lebih dari sepuluh
tahun. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas tanah karena pemberian
pupuk kimia yang intensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indeks kualitas tanah
di sentra penanaman tembakau kabupaten Lombok tengah. Untuk menentukan indeks
kualitas tanah ini dilakukan melalui pengambilan contoh tanah di tiga zona agroekosistem
yang berbeda yang kemudian dilakukan analisis laboratorium sifat-sifat fisik dan kimia
tanah. Hasil yang diperoleh yaitu bahwa rata-rata nilai indeks kualitas tanah adalah pada
zona I (Kecamatan Praya Timur) Zona II (Kecamatan Janapria) dan zona III (Kecamatan
Kopang) masing-masing adalah 0,587, 0,577 dan 0,454. Kisaran nilai indeks ini
menunjukkan indeks kualitas tanah dalam kategori sedang yang berarti tingkat kesuburan
tanah sedang.
Kata kunci :, indeks, kualitas tanah, kerusakan tanah, tanaman tembakau.
ABSTRACT
Tobacco growing activity in Central Lombok, especially in the sub-District of East Praya,
Janapria, and Kopang, has been running since more than ten years. This situation will
affect degradation of soil quality due to intensive application of chemical fertilizers. This
study aims to determine soil quality index in the center of tobacco growing district of
central Lombok. Soil quality index was determined using soil samples, taken from three
different agro-ecosystem zones, then were analyzed in the soil laboratory for physical and
chemical soil properties. The result showed that the average value of land quality index
were 0.587, 0.577 and 0.454 in zone I, Zone II, and Zone III respectively. This indicates
that the values index is under medium category, which means the soil fertility in the region
is under medium level.
Keywords: index, soil quality, soil degradation, tobacco plants.

LATAR BELAKANG
Tanah mempunyai fungsi utama sebagai tempat tumbuh dan berproduksi
tanaman. Kemampuan tanah sebagai media tumbuh akan dapat optimal jika di dukung oleh
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kondisi fisika, kimia dan biologi tanah yang baik yang biasanya menunjukkan tingkat
kesuburan tanah. Tingkat kesuburan tanah yang tinggi menunjukkan kualitas tanah yang
tinggi pula. Kualitas tanah menunjukkan kemampuan tanah untuk menampilkan fungsifungsinya dalam penggunaan lahan atau ekosistem, untuk menopang produktivitas biologi,
mempertahankan kualitas lingkungan, dan meningkatkan kesehatan tanaman, binatang, dan
manusia (Soil Science Society of America, 1994 dalam Winarso, 2005). Penurunan
kemampuan tanah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya menunjukkan telah terganggunya
kualitas tanah yang mengakibatkan penurunan produktivitas tanah dan terjadinya kerusakan
tanah. Salah satu penyebab penurunan kualitas tanah adalah penggunaan tanah yang
dengan penggunaan pupuk kimia yang tinggi.
Kualitas tanah erat kaitannya dengam ketersediaan unsur hara esensial atau
disebut dengan parameter kesuburan tanah meliputi, pH, kadar C Organik, total unsur N,
kadar P, K dan kapasitar tukar kation (KTK) (Doran dan Parkin dalam Winarso, 2005).
Keberadaan parameter tersebut didalam tanah dan mampu mempertahankan kapasitas tanah
untuk berfungsi mendukung pertumbuhan tanaman yang sesuai kebutuhan tanaman (Karlen
dan Musbach, 1996). Indeks kualitas tanah ditentukan dengan mengumpulkan data
indikator terpilih atau Minimum Data Set (MDS). Penentuan indeks kualitas tanah
ditentukan dengan menjumlahkan skor dari parameter kualitas tanah.
Pada Tahun 2011 data intensifikasi budidaya tembakau menunjukkan bahwa
luasan areal tanam di wilayah sentra tembakau di Pulau Lombok adalah 20.000 Ha dan
perusahaan yang terlibat di areal sentra tembakau tersebut berjumlah 13 perusahaan (Dinas
Perkebunan NTB, 2012). Namun secara total luas areal tanam tembakau termasuk
pengembangannya di tingkat swadaya masyarakat di Pulau Lombok pada musim tanam
tahun 2011 diperkirakan tidak kurang dari 80.000 Ha, dan telah berkembang ke lahan-lahan
tadah hujan dengan struktur tanah berat dengan kandungan lempung > 35% (ordo tanah
Vertisol).
Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu sentra intensifikasi budidaya
tanaman tembakau mempunyai luas 4.333 Ha. Cakupan wilayah sentra tersebut meliputi
Kecamatan Kopang, Kecamatan Janapria dan Kecamatan Praya Timur dengan karakteristik
lahan seperti jenis tanah kemiringan dan ketinggian yang berbeda beda. Kegiatan
penanaman tembakau yang intensif dengan pemberian pupuk kimia yang tinggi akan
mengganggu kualitas tanah. Oleh karena itu tujuan penelitian in adalah untuk mengetahui
indeks kualitas tanah di lahan penanaman tembakau di tiga karakteristik lahan yang berbeda
di Kabupaten Lombok Tengah.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan contoh tanah secara komposit pada
kedalaman 0 – 25 cm dari areal tanaman tembakau di tiga kecamatan dengan karakteristik
lahan yang berbeda di Kabupaten Lombok Tengah. Kecamatan Praya Timur merupakan
lahan bagian bawah dengan topografi datar dengan jenis tanah Vertisol, Kecamatan Janapria
wilayah tengah dan topografi bergelombang sedang Kecamatan Kopang adalah wilayah atas
bertopografi datar dan jenis tanahnya Inceptisol.
Metode penelitian ini adalah survei dengan mengambil contoh tanah di lahan
tanaman tembakau dengan teknik Propulsive Random Sampling. Contoh tanah
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dikeringanginkan selama satu minggu kemudian ditumbuk dan diayak menggunakan ayakan
dengan diameter lubang 2 mm untuk keperluan analisis tanah.
Analisis tanah dilakukan di laboratorium Kimia Tanah Fakultas Pertanian UNRAM.
Analisis tanah diperlukan untuk mengetahui sifat-sifat fisika dan kimia tanah, yang meliputi
: Kadar lengas tanah dan Kadar lengas kapasitas lapangan dengan metode gravimetris,
Berat Volume (BV) tanah dengan metode ketukan, Berat Jenis (BJ) tanah dengan
picnometer, Tekstur tanah dengan metode pemipetan , Porositas tanah, di hitung dengan
rumus ŋ = ( 1 – BV/BJ ) x 100 %, Pengukuran pH H2O dan pH KCl dengan pH meter,
Fosfor tersedia tanah dengan metode Bray I, Kalium tersedia tanah dengan pengekstrak
0,1N NH OAc pada pH 7, Nitrogen total dengan metode Kjedhal (destruksi dan destilasi),
C- organik tanah dengan ekstraksi K2Cr2O7, Penentuan C/N ratio menggunakan
perbandingan C organik tanah dan N total.
Untuk menentukan indeks kualitas tanah dlakukan perhitungan berdasarkan kriteria
Mausbah and Seybold (1998), yang dapat
disesuaikan dengan kondisi lapangan
menggunakan analisis Minimum Data Set (MDS). Perubahan yang dilakukan pada beberapa
hal, yaitu:
1. Indikator kemantapan agregat diganti dengan persentase debu + lempung. Persentase
debu + lempung sangat menentukan kemantapan agregat yang dapat berperan pada
fungsi pengaturan kelengasan, peyaring dan penyangga tanah.
2. Indikator C total dapat diganti dengan C organik, dengan pertimbangan bahwa
pengukuran C organik lebih mudah dilakukan.
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Gambar1. Peta Lokasi Sampling Pemeriksaan Indeks Kualitas Tanah di Kab. Lombok Tengah

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini adalah didapatkan sifat-sifat tanah yaitu sifat fisika dan sifat
kimia dari parameter kesuburan tanah yang digunakan untuk menentukan indeks kualitas
tanah menurut perhitungan Mausbah dan Seybold (1998) dalam Partoyo (2005).
1. Sifat Fisika Tanah
Keadaan solum tanah di wilayah penelitian berkisar dari 78 cm hingga 150 cm,
tekstur bervariasi tergantung jenis tanah yakni dari lempung (loam), lempung liat berpasir
(sandy clay loam), lempung berdebu (silty loam), lempung liat berdebu (silty clay loam)
dan liat (clay). Untuk analisis sifat tanah digunakan contoh tanah sedalam 20 cm. Tekstur
tanah sedang (perbandingan pasir debu dan liat seimbang) di jumpai pada jenis tanah
Inceptisol sampai agak berat banyak terdapat pada tanah jenis Vertisol. Sedangkan tanah
dengan kandungan liat tinggi dan tipe mineral montmorrilonit terdapat pada kawasan lahan
tembakau di bagian Kecamatan Janapria, Praya Timur dan bagian selatan Pulau Lombok
dengan klasifikasi tanah vertisol (Typic Haplusterts).
Tabel 1. Data Sifat-Sifat Fisik Tanah Lapisan 20 cm di Lahan Tembakau

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa lahan di area tanaman tembakau mempunyai
Berat Volume (BV) berkisar dari 1,18 g.cm-3 sampai 1,23 g.cm-3. Permeabilitas atau
kecepatan meloloskan air menunjukkan kreteria cepat sampai dengan sangat lambat.
Permeabilitas yang cepat terdapat jenis tanah Inceptisol di Kecamatan Kopang yaitu di
lokasi Dasan Baru, Durian dan Bebuak. Sedangkan tingkat permeabilitas yang sangat
lambat terjadi pada jenis tanah Vertisol di lokasi Mujur, Loang Maka dan Ganti yang berada
di daerah Kecamatan Praya Timur. Ketebalan Solum tanah pada pertanaman tembakau
berkisar antara 0.79 1,5 m. Trend perubahan ketebalan solum memperlihatkan bahwa
solum tanah pada pertanaman tembakau di kawasan utara lebih dangkal, selanjutnya secara
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berangsur semakin dalam ke arah selatan seiring dengan menurunnya gradien lereng.
Solum terdangkal dijumpai pada tanah Ordo Inceptisol (<0.8m), berangsur- angsur semakin
dalam pada pada Vertisol (1.5 m). Hal ini sebagai akibat dari pengaruh topografi, di mana
terjadi penimbunan pada tempat yang lebih rendah yaitu bagian selatan dan menyebabkan
tanah lebih berkembang.
Permeabilitas tanah pada kedua jenis tanah bervariasi menurut jenis tanah. Tanah
Vertisol memiliki permebilitas sangat lambat (<0.125 cm/jam), sedangkan Inceptisol
memiliki permeabilitas tanah pada kisaran harkat sedang (2 – 6.2 cm/jam). Dengan
demikian pengatusan (drainage) pada lahan tembakau dengan jenis tanah Inceptisol
tidaklah menjadi faktor pembatas pertumbuhan tembakau. Penyiapan sistem pengatusan
(sistem) drainase lahan hanya diperlukan pada pertanaman tembakau yang menempati
lahan dengan jenis tanah Vertisol yang berada pada lahan-lahan yang datar.
2. Sebaran Spasial Hara dan Pengaruh Praktek Budidaya di LahanTembakau
Parameter kesuburan tanah yang menjadi prioritas pada penelitian ini antara lain:
status hara esensial seperti N, P, K serta beberapa unsur penunjang seperti Ca, Mg dan Na.
Sebaran spasial bahan organik tanah, reaksi tanah (pH), kapasitas tukar kation (KTK) juga
ditampilkan untuk setiap titik sampel yang diamati. Keseluruhan parameter disaji pada
Tabel.2.
Tabel 2. Sifat-sifat kimia tanah di lokasi penelitian pada kedalaman 20 cm.

1. Sebaran Nitrogen dan C-organik pada Pertanaman Tembakau
Nitrogen yang diukur pada penelitian ini adalah N-total tanah, sedangkan bahan
organik didekati melalui penetapan kadar C-organik. Kadar N-total dan C-organik terukur
pada sampel tanah diambil dari lapisan olah dengan ketebalan 0 – 20 cm. Sebaran spasial
kadar Nitrogen total tanah seirama dengan pola sebaran bahan organik tanah. Harkat
nitrogen tanah berada pada kisaran rendah (0.11 – 0.20%) pada lahan-lahan yang kadar Corganik tanahnya masih pada harkat sedang (2.01 – 3%). Sedangkan pada lahan-lahan
tembakau yang kadar bahan organiknya telah menurun ke harkat rendah sampai sangat
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rendah (<1.0%) diikuti pula dengan status nitrogen yang sangat rendah (<0.1%) (Tabel 2).
Variasi spasial hara nitrogen dan C-organik tanah berasosiasi pula dengan perbedaan jenis
tanah. Sebagian besar lahan tembakau pada tanah Vertisol berharkat sangat rendah untuk
nitrogen dan C-organik seperti di wilayah kecamatan Praya Timur bagian Desa Ganti dan
Kecamatan Janapria. Sedangkan Kecamatan Praya Timur desa Mujur dan Loang Maka dan
kecamatan Kopang berharkat rendah. Pada jenis tanah Inceptisol di kecamatan Kopang,
kadar nitrogen dan C organic berharkat sedang.
Secara umum dapat dikemukakan, bahwa rendahnya N-total tanah dan kandungan
C-organik pada lahan-lahan pertanaman tembakau di P. Lombok berkaitan pula dengan
sejarah pengusahaan lahan. Lahan-lahan yang penggunaannya sangat intensif dan tanpa
menghiraukan pasokan pupuk organik, baik yang bersumber dari ternak maupun sisa
tanaman pada umumnya mengalami pengurasan nitrogen dan bahan organik tanah.
Sebaliknya, kandungan C-organik dan N-total berharkat sedang umumnya ditemukan pada
lahan petani yang secara rutin mengembalikan sisa tanaman/pupuk organik ke lahan.
Namun jumlah petani yang melaksanakan pengembalian residu tanaman dan pupuk
kandang sangat terbatas. Alasan yang dapat dikemukakan adalah kecendrungan para petani
mengikuti pola tanam padi-padi dengan varietas yang rakus hara, tanpa pengembalian
residu tanaman. Pengolahan tanah yang terus menerus akan mempercepat dekomposisi
seresah dan oksidasi bahan organik, sehingga mengurangi kandungan bahan organik dan
kestabilan agregat tanah (Rovira and Greacen, 1957 cit. Nurmi, 2005).
2. Sebaran Spasial Fosfor dan pH tanah pada Pertanaman Tembakau
Fosfor yang diukur pada survey ini adalah P-tersedia yang ditetapkan dengan
pengekstrak Bray-1 untuk tanah-tanah bereaksi netral dan pengekstraksi Olsen untuk tanah
alkalis. Reaksi tanah (pH) ditetapkan dengan pelarut air (aquades) dengan perbandingan
(1:5). Kadar P-tersedia pada lahan pertanaman tembakau terukur pada sampel tanah yang
diambil dari lapisan olah dengan ketebalan 0 – 20 cm. Sebaran spasial P-tersedia tanah
bersifat sporadis. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan P untuk tanaman yang
terpenting adalah pH tanah (Hardjowigeno, 2003).
Harkat P-tersedia tanah berada pada kisaran sangat tinggi (>15 ppm) terdapat di
lokasi wilayah Kecamatan Kopang desa Bebuak dan Janapria. Sedangkan lokasi
penanaman tembakau yang lain mempunyai harkat rendah sampai sangat rendah. Variasi
penyebaran P-tersedia yang bersifat sporadis seperti ini lebih disebabkan oleh keragaman
praktik budidaya yang diterapkan di masing-masing lokasi. Tidak ada trend yang mengarah
pada pengaruh jenis tanah terhadap keragaman spasial P-tersedia pada pertanaman
tembakau. Pemberian pupuk pengandung fosfat, seperti TSP dan SP-36 dengan takaran
yang relatif tinggi dan frekwensi yang lebih sering untuk tanaman padi pada lahan-lahan
sawah irigasi teknis berpotensi meninggalkan residu fosfat yang masih dapat dimanfaatkan
oleh tanaman berikutnya. Namun secara umum dapat dikemukakan, bahwa secara kualitatif
tahana P-tersedia di sebagian besar lahan tembakau yang disurvei berada pada harkat
rendah sampai sangat rendah.
Reaksi tanah (pH-tanah) pada keseluruhan lokasi yang di survei tergolong netral
dengan kisaran pH 6,33 – 7,06. Tanah yang bereaksi agak alkalis terdapat di desa Mujur,
sedangkan tanah yang pHnya sedikit di bawah netral adalah di wilayah Janapria. Namun
kisaran pH tanah secara keseluruhan dapat dikatakan tidak menjadi faktor pembatas bagi
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pertumbuhan tembakau.
3. Sebaran Spasial Kalium pada Pertanaman Tembakau
Tahana K pada pertanaman tembakau di daerah survey secara umum pada semua
lokasi pengamatan berada pada kisaran harkat rendah (0.14 – 0.25 me/100 g). Ada tandatanda bahwa menyusutnya kalium berkaitan dengan proses pelindihan (tercuci). Hal ini
terungkap dari fakta lapangan, bahwa K-tanah terendah dijumpai pada tanah-tanah
bertekstur kasar yang masih dominan fraksi pasir dan merupakan tanah yang baru mulai
berkembang seperti yang terjadi pada Inceptisol kecamatan Kopang. Selain itu tanah
Inceptisol ini memiliki kapasitas tukar kation rendah (KTK<16 me/100 g). Hal inilah yang
menyebabkan ion K yang bersifat lincah (mobile) tidak bisa tertahan lama pada tapak
pertukaran dan rentan terhadap pencucian hara bersama dengan pergerakan air gravitasi.
Rendahnya tahana unsure hara K juga disebabkan dalam praktik budidaya tembakau, petani
jarang menggunakan pupuk yang mengandung kalium, terutama pupuk KCl. Hal ini
disebabkan karena unsur khlor yang tinggi sebagai bawaan dalam pupuk KCl akan
menurunkan kualitas tembakau, di mana dapat mengganggu proses pembakaran.
4. Sebaran Spasial Ca, Mg dan Na pada Pertanaman Tembakau
Unsur-unsur seperti Ca, Mg dan Na adalah penentu sifat kebasaan tanah. Tanah–
tanah yang tampak pertukarannya dijenuhi oleh ketiga kation tersebut memiliki pH ≥7
(bersifat basa). Tinggi rendahnya kadar ketiga kation ini berkorelasi dengan kapasitas tukar
kation tanah (KTK). Dengan demikian pola sebaran spasial dari ketiga kation tersebut
mengikuti sebaran variasi KTK dan pH-tanah. Tinggi rendahnya kadar Ca dan Mg tanah
juga ditentukan oleh bahan induk. Ca dan Mg berasal dari bahan induk batu kapur.
Sangatlah beralasan jika pada tanah-tanah yang berbahan induk batu kapur seperti halnya
Vertisol mengandung Ca dan Mg tinggi.
Natrium (Na) di lain sisi tergolong unsur yang fluktuasinya pada sistem tanah
terkait dengan rejim lengas tanah. Di daerah daerah beriklim kering yang struktur tanahnya
memungkinkan tersedianya sistem kapileritas yang sinambung, berpotensi terjadinya
transportasi Na dari air tanah ke zone perakaran tanaman yang berjarak nisbi dekat dengan
permukaan air tanah yang berkadar garam tinggi. Sebaliknya di daerah beriklim basah Na
tanah sangat rendah terutama sebagai akibat dari intensifnya proses pelindihan (leaching).
Data lapangan menunjukkan bahwa kadar Na terendah terjadi di kawasan bercurah hujan
tinggi seperti di wilayah kecamatan Kopang desa Dasan Baru dan Bebuak dengan tahana
Na adalah 0,31 dan 0,29 me/100 g, dan kadarnya meningkat secara gradual ke wilayah
dataran rendah bagian selatan yang beriklim kering seperti di wilayah Janapria dan Praya
Timur.
3. Indeks Kualitas Tanah
Berdasarkan data-data sifat fisik dan kimia tanah yang diperoleh dan hasil
pengamatan selama survey pada lokasi pertanaman tembakau, maka dapat di tentukan
tingkat kesuburan tanah sebagai dampak pertanaman tembakau dengan menentukan nilai
Indeks Kualitas Tanah (IKT). Penentuan nilai IKT dengan menggunakan metode Minimum
Data Sets (MDS) yang di kembangkan oleh Mausbah and Seybold (1998) dalam Partoyo
(2005). Metode ini menempatkan fungsi tanah untuk petanian dengan mempertimbangkan
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fungsi tanah sebagai tempat berlangsungnya aktivitas biologi, pengaturan dan pembagian
air serta fungsi tanah sebagai perlindungan dan penyangga.
Tanah sebagai tempat aktivitas biologi terdapat beberapa indikator yang
pendukung aktivitas biologi yaitu media perakaran, kelengasan dan nutrisi atau keharaan.
Untuk fungsi tanah sebagai media perakaran ditentukan dengan kedalaman perakaran dan
berat volume (BV). Fungsi indikator kelengasan tanah ditentukan dengan persentase
porositas, jumlah karbon tanah dan kemantapan/stabilitas agregat tanah. Sedangkan untuk
fungsi nutrisi/unsur hara ditentukan dengan kondisi pH tanah, P tersedia, K tersedia, C
organik dan N total. Tanah berfungsi sebagai tempat pengaturan dan penyaluran air dapat
dilihat dari kemantapan/stabilitas agregat tanah , porositas dan berat volume tanah.
Sedangkan tanah dapat berfungsi sebagai tempat penyangga yang baik bagi tanaman harus
didukung oleh stabilitas agregat tanah , porositas, C organik dan bahan organik tanah.
Nilai indeks kualitas tanah berkisar antara 0 – 1 (Tabel 3). Semakin tinggi nilai
IKT, menunjukkan bahwa tingkat kesuburan tanah semakin baik. Hal ini mengisyaratkan
bahwa kondisi fisik, kimia dan biologi tanah berada dalam keadaan yang optimum untuk
mendukung kehidupan mikro maupun makro flora dan fauna tanah.
Tabel 3. Kriteria kualitas tanah berdasarkan nilai Indeks Kualitas Tanah (IKT)
No
Kelas Nilai IKT
1.
0,80 – 1,00
2.
0,60 – 0,79
3.
0,40 – 0,59
4.
0,20 – 0,39
5.
0,00 – 0,19
Sumber : Partoyo (2005)

Kriteria Kualitas Tanah
Sangat baik
Baik
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

Tabel 4. Indeks Kualitas Tanah di Kecamatan Praya Timur
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Tabel 5. Indeks Kualitas Tanah di Kecamatan Janapria

Tabel 6. Indeks Kualitas Tanah di Kecamatan Kopang

Berdasarkan Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6 menunjukkan nilai indeks kualitas tanah
untuk masing-masing lokasi survey yaitu desa Dasan Baru adalah 0,451, desa Durian
adalah 0,255, desa Bebuak adalah 0,655, desa Janapria I adalah 0,482, desa Janapria II
adalah 0,672, desa Mujur adalah 0,601, desa Loang Maka adalah 0,650 dan desa Ganti
adalah 0,510. Dari delapan desa yang di jadikan lokasi survey, desa Durian mempunyai
status kualitas tanah yang rendah, sedangkan lokasi lain status kualitas tanah atau tingkat
kesuburan yang sedang dan baik. Hal ini menunjukkan kerusakan tanah akibat kegiatan
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penanaman tembakau di lokasi penelitian masih sudah mulai terjadi karena tingkat
kesuburan mulai turun.
KESIMPULAN DAN SARAN
1.

2.

Nilai Indeks Kualitas Tanah (IKT) berada pada kisaran 0,40 sampai 0,59
menunjukkan indeks kualitas tanah sedang, yang berarti rata-rata tingkat kesuburan
tanah sedang. Hal ini menjadi indikator telah mulai terjadi kerusakan tanah akibat
penanaman tanaman tembakau.
Manajemen hara khususnya nitrogen, fosfor dan kalium pada pertanaman tembakau
harus terlaksana secara komprehensif dan terintegratif dengan pengelolaan residu
tanaman pada berbagai pola tanam yang dianut petani. Kegiatan ini dapat dilakukan
pada skala demplot (misalnya uji dosis dan jenis pemupukan) pada semua jenis tanah
di areal pertanaman tembakau di Lombok Tengah.
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APLIKASI PUPUK ORGANIK PADAT TERHADAP SERAPAN DAN
PERTUMBUHAN TANAMAN JAGUNG MANIS (Zea mays L.)
VARIETAS HIBRIDA BONANZA
(APPLICATION OF SOLID ORGANIC FERTILIZER TO THE ABSORPTION
AND GROWTH OF SWEET CORN (Zea mays L.) VARIETY HYBRID BONANZA)
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ABSTRAK
Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik padat
terhadap tanaman jagung manis. Berdasarkan hasil analisis pupuk organik padat
diperkaya dengan kandungan mikroba yaitu Glomus agregatum 72,12 spora/g berat
kering tanah memiliki kemampuan infeksi inang 67,24%, kadar air 20,56%, dan tidak
terdapat mikroba kontaminan. Tujuan dari penelitian adalah menguji pengaruh aplikasi
dan manfaat pupuk organik padat terhadap serapan unsur hara dan pertumbuhan
tanaman. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Unpad,
Jatinangor, Sumedang, pada ketinggian 820 m dpl sejak tanggal September sampai
dengan Desember 2015. Sesuai dengan tujuan percobaan, maka ditetapkan sepuluh
perlakuan yang diulang sebanyak tiga kali dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi pupuk organik padat dengan NPK tidak
memberikan pengaruh nyata terhadap meningkatnya serapan hara dan pertumbuhan
tanaman jagung manis varietas hibrida bonanza.
Kata kunci: Pemupukan, Jagung manis, Pupuk Organik Padat
ABSTRACT
This experiment was conducted to determine the effect of solid organic fertilizers to
sweet corn. Based on the analysis of solid organic fertilizer enriched with content that is
Glomus agregatum 72,12 microbial spores / g dry weight of the soil has the ability to
host infection 67.24%, water content 20,56%, and there is no microbial contaminants.
The purpose of the study was to test the effect of the application and benefits of solid
organic fertilizer on nutrient uptake and plant growth. This research was conducted at
the Field reseach, Faculty of Agriculture Unpad, Jatinangor, Sumedang, at altitude of
820 m above sea level from the date of September until December 2015. Accordance
with the purpose of the experiment, it was determined ten treatments repeated with
three replicants in a randomized block design. The results showed that combination of
solid organic fertilizer with fertilizer of NPK no significant effect to the increasing
nutrient uptake and growth of of sweet corn plants varieties hybrida bonanza.
Keywords: fertilizer, sweet corn, solid organic fertilizers

LATAR BELAKANG
Pupuk merupakan salah satu faktor produksi utama yang memegang peranan
penting dalam upaya meningkatkan hasil pertanian. Keberhasilan produksi pertanian
melalui kegiatan intensifikasi pertanian tidak terlepas dari kontribusi dan peranan sarana
produksi khususnya pupuk. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

402
atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan dalam tanah untuk
meningkatkan produksi tanaman. Optimalisasi produksi tanaman bisa dicapai ketika
kebutuhan akan unsur hara makro dan mikro esensial tanaman tercukupi. Oleh karena
itu, pemupukan secara tepat berdasarkan jenis, kandungan hara dan karakteristik pupuk
yang diberikan menjadi sangat penting.
Di Indonesia saat ini telah beredar berbagai jenis dan komposisi pupuk.
Berdasarkan kandungan haranya jenis pupuk dikelompokan menjadi pupuk anorganik,
organik, pembenah tanah, pupuk pelengkap dan pupuk hayati (mikroba). Pemakaian
pupuk sebagai bagian dari produksi pertanian akan meningkat dari tahun ke tahun, maka
sangat diperlukan regulasi dan peraturan mengenai peryaratan yang haru sdipenuhi oleh
pupuk agar memperoleh manfaat maksimal bagi pertumbuhan tanaman dan menjaga
kelestarian lingkungan.
Saat ini telah ditemukan berbagai jenis pupuk baru hasil rekayasa teknologi yang
persyaratan mutu dan pengujian efektivitasnya belum dibuktikan, salah satunya
penemuan formula Pupuk Organik Padat (POP). Pupuk ini mengandung mikroba
Glomus agregatum 72,12 spora/g berat kering tanah, kemampuan infeksi inang 67,24%,
kadar air 20,56%, dan tidak terdapat mikroba kontaminan. Kandungan logam berat
dibawah batas ambang yang disyaratkan sebagai pupuk hayati.
Komoditas tanaman yang digunakan sebagai bahan pengujian efektivitas Pupuk
Organik Padat adalah tanaman jagung mengingat tanaman jagung ini merupakan salah
satu komodias pangan prospektif dalam pengadaan pangan sekunder setelah beras.
Adapun pengujian dilakukan pada tanah Inceptisol Jatinangor. Ordo Inceptisol
mempunyai potensi yang cukup baik untuk dikembangkan bagi ektensifikasi maupun
intensifikasi pertanian di masa mendatang, karena mempunyai sebaran terluas di
Indonesia, sekitar 70,52 juta hektar atau 37,5 % dari wilayah daratan Indonesia. Jawa
barat luasnya sekitar 2,119 juta hektar (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 2000).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pemberian pupuk organik padat
yang dikombinasikan dengan pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman dan serapan
unsur hara pada tanaman jagung varietas hibrida bonanza.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas
Padjadjaran Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang berada pada ketinggian
820 m di atas permukaan laut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2015
sampai Desember 2015 di Laboratorium Kimia Tanah Fakultas Pertanian Universitas
Padjadjaran Jatinangor.
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode eksperimen. Rancangan
yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK), yang terdiri atas 10
kombinasi perlakuan dan terdiri dari 8 perlakuan dosis POP serta 1 perlakuan dosis
pupuk rekomendasi dan 1 sebagai kontrol untuk tanaman jagung sebagai pembanding.
Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali ulangan sehingga total plot
percobaan berjumlah 30 polibeg.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen Pertumbuhan
Tinggi Tanaman Jagung
Tinggi tanaman padi menunjukkan salah satu ciri pertumbuhan tanaman yang
berkaitan dengan faktor dan komponen tumbuh lainnya, seperti lingkungan yang
menekan atau mendorong pertumbuhan, serta jumlah daun, panjang daun, perakaran
serta anakan yang akan berkembang. Karena itu tinggi sesuai dengan sifat genetiknya
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sangat relevan dengan produktivitas hasil tanaman itu. Tanaman yang tinggi
dipengaruhi oleh asupan unsur hara yang diserap tanaman jagung.
Pengaruh perlakuan terhadap tinggi tanaman menunjukkan variasi sebagai berikut:
 Pada 14 HST, hampir semua perlakuan menunjukkan tinggi tanaman yang tidak
berbeda nyata dengan tinggi tanaman pada perlakuan A (kontrol); kecuali perlakuan
I (3/4 NPK + 1/2 POP) dengan memiliki tinggi tanaman 35,17 cm dibandingkan
dengan kontrol yaitu 27,17 cm.
 Pengamatan tinggi 28 HST, menunjukkan bahwa semua perlakukan memberikan
pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap tinggi tanaman. Tinggi tanaman
kontrol dengan tinggi tanaman dalam 10 perlakuan ini seragam.
 Selanjutnya pada 42 HST mulai terlihat kembali sedikit perbedaan tingginya.
Namun jika dibandingkan dengan perlakuan A yang merupakan kontrol, hasil tetap
tidak berbeda nyata.
 Pengamatan tinggi pada 56 HST semua perlakuan menunjukkan tinggi tanaman
yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan kontrolnya.
Tabel 1. Tinggi Tanaman Jagung
Perlakuan
A : Kontrol
B : NPK standar
C : 0 NPK + 1 POP
D : 1/4 NPK + 1 POP
E : 1/2 NPK + 1 POP
F : 3/4 NPK +1 POP
G : 1 NPK + 1 POP
H : 3/4 NPK + 1/4 POP
I : 3/4 NPK + 1/2 POP
J : 3/4 NPK + 3/4 POP

14 HST
28 HST
42 HST
49 HST
--------------------------cm---------------------27.17
74.43
124.00
139.00
31.00
83.10
140.67
152.67
33.07
82.50
128.67
144.83
31.40
82.10
139.00
154.67
31.67
85.17
128.83
145.50
33.50
86.00
141.83
157.33
33.50
87.17
131.17
148.67
30.23
82.00
133.17
146.50
35.17
90.00
132.00
148.00
31.50
86.83
126.00
144.00

Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan Uji Jarak
Berganda Duncan pada Taraf 5 %.

Gambar 1. Grafik Tinggi Tanaman Jagung Pada Masing-masing Perlakuan
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Gambar 2. Kurva Pertumbuhan Tinggi Tanaman Jagung
Dengan demikian variasi perbedaan tinggi bersifat gradual dari perlakuanperlakuan tersebut terhadap tinggi tanaman. Pertumbuhan tinggi tanaman pada
perlakuan kontrol terlihat lebih rendah dan pupusnya kurang berkembang, panjang daun
relatif pendek bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sebagai gambaran umum
perkembangan pertumbuhan tinggi tanaman jagung dilihat dari tinggi tanaman dapat
dilihat pada Gambar 1, 2 dan 3. Pada gambar-gambar tersebut masing-masing
perlakuan memiliki pola pertumbuhan yang tidak berbeda, namun pertambahannya
menunjukkan adanya perbedaan gradual.

Gambar 3. Kurva Tinggi Tanaman Jagung Berdasarkan Umur
Serapan Hara N, P, dan K Tanaman Jagung
Berikut ini merupakan hasil analisis serapan hara makro N, P dan K pada masa
vegetatif akhir (56 HST). Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan terhadap
serapan hara melalui perlakuan kombinasi pupuk organik padat dengan pupuk NPK
tidak berbeda nyata terhadap perlakuan kontrolnya, hal ini diduga terlambatnya respon
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dari pupuk organik padat terhadap serapan nitrogen, fosfor dan kalium pada tanaman
jagung.
Tabel 2. Serapan Hara N, P, dan K Oleh Tanaman Jagung
Perlakuan

Serapan N
mg N/100g

Serapan P
mg P2O5/100g

Serapan K
mg K2O/100g

A : Kontrol
83.20
7.68
63.42
B : NPK standar
125.94
11.65
80.67
C : 0 NPK + 1 POP
88.38
7.82
69.80
D : 1/4 NPK + 1 POP
105.69
9.69
74.59
E : 1/2 NPK + 1 POP
96.84
9.14
80.89
F : 3/4 NPK +1 POP
111.12
11.06
71.19
G : 1 NPK + 1 POP
100.63
10.07
76.27
H : 3/4 NPK + 1/4 POP
110.54
10.08
69.14
I : 3/4 NPK + 1/2 POP
107.53
11.74
77.94
J : 3/4 NPK + 3/4 POP
100.54
9.46
93.08
Keterangan : Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada Taraf 5 %.
Pemberian POP dengan pupuk NPK menyebabkan perbedaan persentase
kandungan N, P dan K dalam jaringan tanaman Kandungan N, P, dan K pupus tanaman
jagung meningkat sejalan dengan dosis kombinasi POP dengan pupuk NPK yang
efektif. Pertumbuhan jagung sangat membutuhkan hara makro seperti N, P dan K,
ketersediaan hara N, P dan K pada pupuk organik padat ini mampu meningkatkan
serapan hara seiring dengan bertambahnya perlakuan jumlah pupuk.
Pada dasarnya pemberian pupuk organik, khususnya pupuk organic padat dapat
berperan dalam pertumbuhan tanaman jagung melalui serapan unsur hara. Hal ini
karena pupuk organic bukan hanya berperan sebagai sumber hara tetapi berperan juga
dalam perbaikan kimia, fisik dan kesuburan tanah, merangsang perakaran yang sehat,
meningkatkan kandungan bahan organic tanah dan akan meningkatkan kemampuan
tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah, meningkatkan aktivitas mikroba
tanah yang bermanfaat bagi tanaman. Pemberian pupuk organic padat pada penelitian
ini diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap serapan unsur hara, Diana fungsi
dari pupuk organic ini untuk membebaskan unsur hara yang terfiksasi, misalnya P
terfiksasi oleh Al dan Fe melalui pembentukan senyawa kompleks organic yang
menyebabkan ketersediaan P tanah, sehingga dapat meningkatkan serapan P tanaman
(Lainsamputty, 2010).
Tanaman jagung dapat tumbuh dan berproduksi dengan maksimal jika faktor-faktor
yang mendukung pertumbuhan jagung telah terpenuhi. Pemberian pupuk dengan dosis atau
takaran yang tepat perlu dilakukan untuk menyeimbangkan hara dalam tanah sehingga
tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
KESIMPULAN
Pemberian kombinasi pupuk organik padat dengan beberapa dosis pupuk NPK
tidak memberikan pengaruh nyata terhadap meningkatnya serapan hara nitrogen, fosfor
dan kalium, serta tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman
jagung manis varietas hibrida bonanza.
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TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT (TKKS) TERHADAP TANAMAN PADI
DI TANAH SULFAT MASAM
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Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Panca Bhakti,
Jl. Kom Yos Sudarso, Pontianak 78113
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ABSTRAK

Kunci beberhasilan pengelolaan lahan sulfat masam terutama yang bertipologi lahan
pasang surut adalah pengelolaan lahan, hara, air, serta penggunaan varietas yang
adaftif. Varietas padi Inpara 3 merupakan varietas padi yang dilepas untuk adaptasi di
lahan rawa (pasang surut dan lebak). Penelitian dilakukan di desa Pal IX Kecamatan
Sungai Kakap , Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat mulai Mei – Agustus 2015.
Penelitian menggunakan metode eksperimen dalam bentuk faktorial dengan
Rancangan Acak Kelompok (RAK), yang terdiri dari dua faktor. Faktor pertama yaitu
pemberian K r i n y u ( Chromolaena odorata) (c) sebanyak 3 taraf perlakuan dan
faktor kedua yaitu pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit (t) sebanyak 3
taraf perlakuan, sehingga diperoleh 9 kombinasi perlakuan dimana setiap perlakuan
diulang sebanyak 3 kali sehingga seluruhnya terdiri atas 3 x 3 x 3 = 27 petak
pengamatan. Perlakuan dimaksud , yaitu : Faktor I, pemberian Chromolaena odorata
(c), terdiri atas tiga taraf :c1 = 0 gr / petak ; c2 = 500 gram / petak; c3 = 1000 gr /
petak . Faktor II, pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit (t) terdiri atas tiga
taraf yaitu : t1 = 0 gr / petak ; t2 = 500 gram / petak; dan t3 = 1000 gram / petak.
Analisis data menggunakan analisis varians (Anova) dilanjutkan dengan uji beda nyata
jujur (BNJ). Hasil penelitian menunjukkan kombinasi perlakuan c2t2
berpengaruh
nyata terhadap gabah per rumpun, dengan hasil gabah tertinggi yaitu 44,55 gram; hasil
penelitian tidak berpengaruh nyata variabel tinggi tanaman, jumlah anakan produktif,
jumlah klorofil, dan pH tanah sulfaquent.
Kata Kunci : Krinyu, kompos, tanaman padi, dan lahan sulfat masam.
ABSTRACT
The key of to the successful management of acid sulphate soil mainly tidal land
typology is their land, nutrients, water, and the use of adaptive varieties. Inpara3 rice
varieties rice varieties that are released for adaptation in wetlands (tidal and swampy).
The study was conducted in the village of Pal IX Sungai Kakap , Kabupaten Kubu Raya,
Kalimantan Barat from May to August 2015. The study used an experimental method in
the form of factorial randomized block design (RAK), which consists of two factors. The
first factor is the provision Krinyu (Chromolaena odorata) (c) of 3 level of treatment
and the second factor is the provision of compost empty oil palm bunches (t) of 3 level
of treatment, in order to obtain 9 combination treatment where each treatment was
repeated 3 times so entirely composed of 3 x 3 x 3 = 27 observation plots. The treatment
in question, namely: Factor I, giving Chromolaena odorata (c), consists of three levels:
c1 = 0 g / plot; c2 = 500 g / plot; c3 = 1000 g / plot. Factor II, composting oil palm
empty fruit bunches (t) consists of three levels, namely: t1 = 0 g / plot; t2 = 500 g / plot;
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and t3 = 1000 g / plot. Analysis of data using analysis of variance (ANOVA) followed
by honestly significant difference test (HSD). The results showed the combination
treatment significantly affected grain c2t2 per clump, with the highest grain yield is
44.55 grams; the results do not affect real variables plant height, number of productive
tiller, the amount of chlorophyll, and soil pH sulfaquent.
Keywords: Krinyu, compost, rice plants, and acid sulfate soil.

LATAR BELAKANG
Ketergantungan petani pada penggunaan pupuk anorganik sejak
diterapkannya revolusi hijau, menimbulkan dampak negatif yang berkaitan dengan
degradasi lingkungan. Penerapan subsidi harga pupuk anorganik dari pemerintah dan
pengaruh penggunaannya terhadap pertumbuhan serta hasil tanaman ikut
mendorong preferensi petani terhadap pupuk anorganik sehingga penggunaan bahan
organik sebagai komponen pembentuk kesuburan tanah semakin ditinggalkan.
Pemanfaatan tanah-tanah mineral yang kandungan bahan organiknya
rendah (C-organik < 2 %) untuk pembukaan dan pencetakan areal persawahan baru
menghadapi masalah serius. Di Kalimantan Barat terdapat sekitar 216.000 ha
sulfaquent (salah satu tanah Entisol) yang umumnya terdapat pada lahan pesisir
lumpur, bekas laguna, dataran pasang surut, teras marin resen dan grup fluvio marina
atau pinggiran grup gambut (Suharjo, Suratman, Prihatini, Ritung, 2000) . Tanah ini
berkembang dari bahan endapan marin dalam keadaan jenuh air, mempunyai bahan
sulfidik yang bervariasi kedalamannya. Lapisan sulfidik mengandung pirit yang bila
kena udara (teroksidasi) menghasilkan asam sulfat dan menyebabkan keasaman
pada tanah. Teknologi yang dibutuhkan untuk memperbaiki sifat kimia yang menjadi
kendala bagi pertumbuhan tanaman, agar menjadi medium yang lebih baik adalah
dengan memanfaatkan bahan lokal yang banyak tersedia yang merupakan hasil
samping (limbah) dari pertanian/perkebunan antara lain tandan kosong kelapa
sawit dan biomassa chromolaena odorata. Penambahan bahan tersebut akan
menambahan unsur hara di dalam tanah sehingga menjadi lebih baik dengan
kandungan basa yang dimilikinya (K, Ca, Mg, dan Na).
Pemanfaatan lahan sulfat masam (sulfaquent) untuk pertanian harus
diupayakan agar dapat berkelanjutan dengan penggunaan pupuk organik yang sekaligus
berfungsi sebagai emelioran yang dapat memperbaiki kualitas lahan serta mendorong
pengembangan usaha pertanian dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal. Bahan
organik yang bisa dimanfaatkan adalah biomassa cromolaena odorata dan tandan
kosong sawit. Berdasarkan penelitian Suryantini , Tutik dan Agusalim (2009),
Cromolaena odorata memiliki potensi sebagai bahan pembenah tanah sulfat masam,
dimana berfungsi untuk meningkatkan pH, menurunkan Al-dd, menurunkan bobot isi,
meningkatkan pori total, serta menambah unsur hara. Hasil analisis kompos tandan
kosong kelapa sawit mengandung Kalium yang tinggi sekitar 1,51 % (Laboratorium
Kimia dan Kesuburan Tanah UNTAN, 2013). Penelitian mengenai penggunaan bahan
amendemen, diantaranya bahan organik telah dilakukan dan ternyata dapat
mendispersikan tanah sehingga mempercepat pelumpuran (Zulkarnain, 2003).
Beras merupakan komoditas yang strategis, karena menjadi makanan pokok
bagi sebagian besar penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih dari 240 juta jiwa.
Sementara itu ketersediaan lahan per kapita atau land-man ratio Indonesia sekitar 362
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m2 per kapita, angka yang sangat rendah untuk ukuran negara argaris. Land man ratio
menjadi kriteria penting dalam mengukur tingkat ketahanan pangan baik tingkat rumah
tangga maupun nasional (Adnyana, 2004). Konversi dan fragmentasi lahan sawah
menyebabkan land man ratio setiap tahunnya cenderung semakin rendah. Oleh
karenanya ekstensifikasi lahan sawah di luar Jawa diharapkan mampu memperbaiki
kondisi ini dan mendongkrak produksi beras nasional.
Kalimantan Barat dengan luas wilayah 14.762 juta hektar yang didominasi
oleh lahan marjinal antara lain Ultisol (temasuk great grup paleudult) seluas 5.710 juta
hektar dan Entisol (termasuk great grup sulfaquent) seluas 838.000 hektar (Subagyo,
Suharta, Siswanto,2000). Tanah sulfat masam (diantaranya sulfaquent) berpotensi
untuk usaha pertanian meliputi tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman buahbuahan dan tanaman perkebunan (Yenni, 2012)
Krinyu (Chromolaena odorata) merupakan tumbuhan liar (gulma) berdaun
lebar dan berbentuk perdu. Biomassa dari chromolaena odorata mempunyai potensi
sebagai pupuk hijau (Suntoro, 2003). Hasil analisis biomassa Chromolaena odorata
yang dilakukan dalam penelitian ini mempunyai kandungan hara yang cukup tinggi
(21,94%N, 0,60%P, dan K 1,58%) sehingga merupakan biomassa potensial untuk
memperbaiki kesuburan tanah. Penelitian yang dilakukan pada lahan sulfat masam
menunjukkan bahwa pemberian chromolaena odorata 15 ton/ha dapat meningkatkan
pH dari 3,75 menjadi 4,06 serta meningkatkan berat kering tanaman padi secara
signifikan (Masulili, Wani Hadi Tomo, Syecfani, 2010).
Tandan kosong kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk
organik yang memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman.
Tandan kosong kelapa sawit mencapai 23% dari jumlah pemanfaatan limbah kelapa
sawit tersebut sebagai alternatif pupuk organik juga akan memberikan manfaat lain dari
sisi ekonomi. Keunggulan kompos tandan kosong kelapa sawit meliputi: kandungan
kalium yang tinggi, tanpa penambahan starter dan bahan kimia, memperkaya unsur hara
yang ada di dalam tanah, dan mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi. Kadar
hara kompos tandan kosong kelapa sawit mengandung N total (1,91%) , K (1,51%), Ca
(0,83 %), P (0,54 %), Mg (0,09%), C- organik (51,23%), C/N ratio 26,82 %, dan pH
7,13 (Lab. Kimia dan Kesuburan Tanah, UNTAN,2013. Hasil analisis kadar hara
kompos tandan kosong kelapa sawit yang dilakukan dalam penelitian ini adalah N
(3,62%), P (0,94%) dan K (0,62%).
BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pal IX untuk tanah
2015 sampai Agustus 2015.

mulai bulan Maret

Bahan dan Alat Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : tanah yang digunakan
adalah Sulfaquent di kebun percoaan BPTP di Pal IX, Chromolaena odorata dicacah
halus kemudian yang diaplikasikan sesuai dosis perlakuan, tandan kosong kelapa sawit
(TKKS) ,diambil dari perkebunan yang ada di kabupaten Sambas, benih Padi yang
akan digunakan adalah varietas Mekongga dan Inpara 3, pupuk NPK Phonska,
digunakan sebagai pupuk dasar yang diberikan sesuai anjuran.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat pengolah tanah, bor
tanah,termometer dan hygrometer, pH meter, klorofil meter,ayakan tanah, alat tulis
menulis dan dokementas, hand sprayer, alat- alat analisis tanah di laboratorium
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Rancangan Penelitian
Penelitian menggunakan metode eksperimen lapangan dalam bentuk faktorial
dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK), yang terdiri dari dua faktor. Dihasilkan 9
kombinasi perlakuan dimana setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali , sehingga jumlah
petak 3 x 3 x 3 = 27 petak untuk tanah Sulfaquent, demikian pula untuk tanah Paleudult,
dan 27 petak, ukuran petak 1mx1 m. Adapun rincian perlakuan dalam penelitian ini
sebagai berikut : Faktor pertama, pemberian Chromolaena odorata (c) dengan taraf c1 :
0 gr / petak ; c2 = 500 gr / petak (setara 5 ton Chromolaena odorata /ha); c3 = 1000
gr / petak (setara 10 ton Chromolaena odorata /ha). Faktor kedua, pemberian tandan
kosong kelapa sawit (t): t1 = 0 gr / polibag; t2 = 500 / petak (setara 5 ton tandan
kosong kelapa sawit /ha); t3 = 1000 gram/ petak (setara 10 ton tandan kosong kelapa
sawit /ha). Sehingga dihasilkan sembilan kombinasi perlakuan sebagai berikut : c1t1,
c1t2, c1t3, c2t1, c2t2, c2t3, c3t1,c3t2, dan c3t3. Selanjutnya analisis data melalui analisis
varian.
Analisis Data
Model matematika yang digunakan dari percobaan faktorial dengan pola
Rancangan Acak Kelompok (RAK). Data hasil pengamatan disusun menurut
kombinasi perlakuan yang ada kemudian dilakukan analisis statistik dengan Analisis
Keragaman rancangan faktorial Rancangan Acak Kelompok (RAK)
Setelah diperoleh F hitung, maka hasilnya dibandingkan dengan F tabel 5 %
dan 1 %. Apabila hasil uji sidik ragam menunjukkan adanya perbedaan nyata atau
sangat nyata maka analisis dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ), yakni
sebagai berikut : BNJ = Q (t.dbe) x SE.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah pH tanah, tinggi tanaman (cm),
jumlah klorofil (unit) dan anakan produktif. Sedangkan untuk variable hasil
panen/gabah belum dapat diamati sampai saat penulisan makalah ini, malai padi belum
memasuki stadia pemasakan.
pH Tanah
pH tanah diukur pada awal dan saat penelitian, pH awal diambil sampelnya sebelum
tanah diberikan perlakuan dan dari analisis tanah awal diperoleh pH tanah sebesar 4,98
(tanah sulfaquent) . pH saat pelaksanaan penelitian diukur lagi yaitu pada saat tanaman
padi berbunga, yang hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini .
Tabel 1. Analisis Keragaman pH tanah Sulfaquent
SK
PERLAKUAN
C
T
CT
GALAT
TOTAL

DB
8
2
2
4
18
26

JK
0,33
0,04
0,06
0,23
1,43
1,76

KT
0,04
0,02
0,03
0,06
0,08

FHIT
0,52
0,25
0,38
0,72
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FTAB 5%
2,51
3,55
3,55
2,93

FTAB1%
3,71
6,01
6,01
4,58
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Keterangan : SK = Sumber Keragaman, DB = Derajat Bebas, JK = Jumlah Kuadrat, KT
= Kuadrat Tengan, FHIT = F Hitung , FTAB = F Tabel , C = Chromolaena odorata, T =
Tandan kosong Kelapa Sawit , CT = interaksi C dan T
Dari hasil analisis keragaman pada tabel 1 terlihat bahwa perlakuan tidak memberikan
pengaruh nyata terhadap pH tanah Sulfaquent.
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Tinggi Tanaman
Variabel tinggi tanaman (cm) diamati pada saat tanaman berbunga, selanjutnya data
tersebut dianalisis sebagaimana terlihat pada tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2 . Analisis Keragaman Tinggi Tanaman Padi pada Tanah Sulfaquent
SK
PERL
C
T
CT
GALAT
TOT

DB
8
2
2
4
18
26

JK
229,93
41,12
13,21
175,60
625,18
855,11

KT
28,74
20,56
5,38
43,90
34,73

FHIT
0,83
0,59
0,15
1,26

FTAB 5%
2,51
3,55
3,55
2,93

FTAB1%
3,71
6,01
6,01
4,58

Dari hasil analisis keragaman pada tabel 2 terlihat bahwa perlakuan tidak memberikan
pengaruh nyata terhadap pH.
Jumlah Klorofil
Variabel jumlah klorofil diamati saat tanaman berbunga, dengan menggunakan klorofil
meter. Selanjutnya hasil pengamatan dianalisis keragaman sebagaimana tertera pada
Tabel 3 ini.
Tabel 3. Jumlah Klorofil pada tanaman Padi di tanah Sulfaquent
SK
PERL
C
T
CT
GALAT
TOT

DB
8
2
2
4
18
26

JK
59,64
10,87
9,76
43,38
92,43
152,07

KT
7,46
5,44
5,38
10,85
5,14

FHIT
1,45
1,06
1,05
2,11

FTAB 5% FTAB1%
2,51
3,71
3,55
6,01
3,55
6,01
2,93
4,58

Dari hasil analisis keragaman pada tabel 3 terlihat bahwa penambahan biomassa
Chromolaena odorata pada tanah Sulfaquent tidak memberikan pengaruh nyata
terhadap jumlah klorofil.
Jumlah Anakan Produktif.
Pengukuran anakan produktif dilakukan pada saat padi berbunga pada semua perlakuan.
Pada saat pengukuran tanaman padi di tanah Paleudult sudah berbungan semua,
sedangkan pada tanah Sulfaquent belum berbungan semua. Untuk itu analisis
keragaman anakan produktif baru dapat dilakukan pada tanaman padi di tanah
Paleudult, dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini :
Hasil analisis keragaman pada tabel 4
menunjukkan bahwa perlakuan yang
diaplikasikan tidak memberikan berpengaruh nyata terhadap anakan produktif tanaman
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Tabel 4. Analisis Keragaman Jumlah Anakan Produktif Tanaman Padi di tanah
Paleudult
SK
PERL
C
T
CT
GALAT
TOT

DB
8
2
2
4
18
26

JK
44,67
13,26
13,32
18,09
110,67
155,34

KT
5,58
6,63
6,66
4,52
6,15

FHIT
0,91
1,08
1,08
0,74

FTAB 5%
2,51
3,55
3,55
2,93

FTAB1%
3,71
6,01
6,01
4,58

Pembahasan
Dari hasil perhitungan terlihat bahwa pemberian biomassa Chromolaena
odorata dan kompos tandan kosong kelapa sawit (TKKS) berpengaruh tidak
berpengaruh nyata terhadap semua variabel yang diamati (pH tanah, tinggi tanakan,
jumlah klorofil, dan jumlah anakan produktif).
Terhadap variabel pH tanah, terlihat bahwa aplikasi perlakuan tidak
memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan pH tanah. Dari hasil analisis tanah
awal, pH tanah Sulfaquent adalah 4,98 Tidak terjadinya pengaruh dari aplikasi
perlakuan terhadap peninggatan pH tanah diduga dosis yang diberikan antara taraf
perlakuan yang satu dengan yang lainnya terlalu jaraknya (range-nya) terlalu dekat,
untuk itu perlu penelitian lanjutan dengan memperlebar range dosis perlakuan, sehingga
dengan pH yang hapir seragam ini akan berpengaruh terhadap serapan hara yang hampir
sama sehingga hal ini terlihat dari variabel pertumbuhan yang juga hampir seragam
(tidak signifikan), terutama untuk variabel tinggi tanaman, jumlah klorofil dan jumlah
anakan produktif.
Peningkatan pH akibat penambahan bahan organik ini disebabkan oleh: (1)
hasil dekomposisi akan melepaskan sejumlah kation-kation, (2) sejumlah OH- yang
dilepas pada pembentukan kompleks organik Hue (1992). Meningkatnya pH karena
terbentuknya senyawa khelat, dimana senyawa khelat dapat terbentuk apabila asam
humat dan asam fulvat terbentuk dari hasil dekomposisi bahan organik yang diberikan
(Sanchez, 1992). Proses dekomposisi bahan organik dihasilkan Ca dan Mg yang dapat
menetralisir pH sehingga pH tanah meningkat (Soepardi, 1983). Kalsium mengadakan
reaksi dengan koloid tanah, hal ini disebabkan karena bahan koloid tanah akan terus
menghalangi reaksi-rekasi keseimbangan dengan mengadsorpsi ion kalsium. Akibat
dari adanya adsorpsi Ca tersebut, maka persentase kejenuhan basa dari kompleks akan
naik, dengan demikian pH larutan tanah akan meningkat (Hakim, 1986). Seperti halnya
Ca, Mg juga dapat mengurangi kemasaman tanah, dalam hal ini Mg dapat berperan
menggantikan kedudukan ion hydrogen dari kompleks adsorpsi.
Selanjutnya terhadap varibel tinggi tanaman padi , berdasarkan hasil analisis
keragaman menunjukkan juga bahwa perlakuan yang diaplikasikan tidak signifikan
terhadap variabel tinggi tanaman.
Selanjutnya untuk variabel jumlah klorofil, dari hasil analisis karagaman pada
menunjukkan bahwa pemberian Chromolaena odorata kompos tandan kosong sawit
tidak berpangaruh nyata terhadap jumlah klorofil tanaman padi. Hal ini diduga terjadi,
akibat tidak langsung dari tidak signifikannya pemingkatkan pH.
Nilai pH
memperangruhi serapan hara, pH yang terbaik adalah 6-7, sehingga dengan rata-rata pH
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sekitar 5 pada penelitian ini, maka serapan hara, terutama N, P, dan K tidak maksimal,
sehingga pengaruhnya terhadap pertumbuhan secara umum, dan juga pembentukan
klorofil juga tidak signifikan antara tarap perlakuan.
Dari hasil pengamatan terlihat bahwa dosis c2t2 ( 500 gram Chromolaena
odorata dan 500 gram kompos TKKS) menghasilkan rerata jumlah klorofil terbanyak
pada perlakuan c2t1 (aplikasi 500 gr Chromolaena odorata/petak)

KESIMPULAN DAN SARAN
Melalui penelitian ini disimpulkan bahwa penambahan biomassa Chromolaena
odorata dan kompos tandan kosong kelapa sawit (TKKS) tidak signifikan untuk
meningkatkan pH tanah, tinggi tanaman, jumlah klorofil dan jumlah anakan tanaman
padi yang ditanam di tanah Sulfaquent dan Paleudult. Hal ini diduga karena dosis
biomassa Chromolaena odorata dan kompos tandan kosong kelapa sawit (TKKS)
yang diberikan antara taraf perlakuan yang satu dengan taraf perlakuan lainnya rangenya terlalu dekat, sehingga efek yang dimunculkan pada variabel pengamatan relatif
seragam. Namun dari rerata pengamatan menunjukkan bahwa perlakuan c2t2 ( 500
gram biomassa Chromolaena odorata yang dikombinasikan dengan 500 gram kompos
tandan kosong sawit / petak ) umumnya memberikan respon terbaik pada tinggi
tanaman dan jumlah klorofil daun tanaman padi. Untuk melihat pengaruh kombinasi
dari kedua perlakuan yang diberikan maka disarankan untuk menambah range dosis
perlakuan.
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RESPONSPERTUMBUHAN, SERAPAN N, P DAN K TANAMAN TOMAT
(Lycopersicon esculentum L.) TERHADAP APLIKASI PUPUK HAYATI DAN
PUPUK NPK MAJEMUK 15-15-15 PADA ANDISOL LEMBANG
(RESPONSE GROWTH, ABSORPTION N, P AND K PLANT TOMATO
(Lycopersicon esculentum L.) ON THE APPLICATION OF BIOLOGICAL
FERTILIZER AND COMPOUND FERTILIZER NPK 15-15-15 in Andisol
LEMBANG)
Emma Trinurani Sofyan, Anne Nurbaity dan Dirga Sapta Sara
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ABSTRAK

Tomat (Lycopersicon esculentum L.) merupakan salah satu komoditaspertanian
unggulan yang dianggap memiliki prospek yang baik. Hal ini terkaitdengan semakin
meningkatnya permintaan akan buah tomat. Untuk mengimbangitingginya permintaan
tersebut, budidaya tomat harus dikembangkan. Peningkatanbudidaya yang harus
diperhatikan yaitu pemberian pupuk yang tepat. Percobaan ini bertujuan mendapatkan dosis
aplikasi pupuk hayati dan pupuk majemuk NPK 15-15-15 yang optimal untuk pertumbuhan,
serapan N, P, dan K pada tanaman tomat. Penelitian dilaksanakan di tanah Andisol Desa
Citespong (1100 m dpl), Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada bulan
Mei sampai Agustus 2015. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak
Kelompok faktor tunggal yang terdiri darisepuluhkombinasi perlakuandengan tiga kali ulangan.
Perlakuan terdiri dari: Kontrol, NPK standar, 1 pupuk hayati, ¼ NPK + 1 pupuk hayati, ½ NPK
+ 1 pupuk hayati, ¾ NPK +1 pupuk hayati, 1 NPK + 1 pupuk hayati, ¾ NPK + ¼ pupuk hayati,
¾ NPK + ½ pupuk hayati, ¾ NPK + ¾ pupuk hayati.Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kombinasi dosis NPK 15-15-15 dan pupuk hayati mempengaruhi tinggi tanaman,jumlah daun,
serapan N,P dan K.Kombinasi ¾ NPK +1 pupuk hayati menunjukkan hasil terbaik
dibandingkan dengan perlakuan lain pada tinggi tanaman dan serapan N dan P.
Katakunci: Andisol, Lycopersicon esculentum L., Pupuk Hayati, Pupuk Majemuk.
ABSTRACT

Tomato (Lycopersicon esculentum L.) is one of the featured agriculture commodity
which good prospects. This is related the increasing demand the tomato. To offset the
high demand, the cultivation of tomato should be developed. Increased cultivation
should be noted for provision of the right fertilizer. The experiment aims to get a dose of
biofertilizer application and NPK compound fertilizer 15-15-15 for optimal growth,
uptake of N, P, and K on tomato plants. Research conducted at Andisolsin Citespong
Village (1100 m asl), Lembang, Bandung district, West Java,from May until August
2015. Design Experiments arranged in single factor randomized block design consisting
of ten combination treatmentwith three replications. The treatment consists of:Control,
NPK standard, 1 biofertilizer, ¼ NPK + 1 biofertilizer, ½ NPK + 1 biofertilizer, ¾ NPK
1 biofertilizer, 1 NPK + 1 biofertilizer, ¾ NPK + ¼ biofertilizer, ¾ NPK + ½
biofertilizer, NPK + ¾ ¾ biofertilizer. The results of research show that the
combination dose of NPK 15-15-15 and biological fertilizers affect toplant height,
number of leaves, uptake of N, P and K. The combination of ¾ biofertilizer + NPK 1
show best result compared another treatment in plant height and N and P uptake.
Keyword: Andisols, Lycopersicon esculentum L .,Biofertilizer, Compound Fertilizer.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

417

LATAR BELAKANG
Indonesia sebagai negara agraris masih mengandalkan sektor pertanian sebagai
sektor yang berperan penting dalam menunjang perekonomian nasional. Dari sektor
pertanian, sektor hortikultura merupakan komoditas yang sangat prospektif, dan
kebutuhan pasar domestik akan hasil tanaman holtikultura sangat tinggi. Salah satu
tanaman hortikultura di Indonesia adalah tomat (Lycopersicon esculentum L.).
Kebutuhan akan tomat sangat tinggi, sementara produksi tomat masih rendah.
Rendahnya produksi tomat diduga karena penanganan dalam penanaman, antara lain
pemberian pupuk yang tidak sesuai dengan karakter tanah yang hanya membuat tanah
menjadi rusak dan tidak subur (Purwati et al., 2009).
Tanaman tomat termasuk tanaman yang memerlukan unsur hara N, P, dan K
dalam jumlah yang relatif banyak. Nitrogen diperlukan untuk produksi protein,
pertumbuhan daun, dan mendukung proses metabolisme seperti fotosintesis. Fosfor
berperan dalam memacu pertumbuhan akar dan pembentukan sistem perakaran yang
baik pada tanaman muda, sebagai bahan penyusun inti sel (asam nukleat), lemak, dan
protein. Kalium berperan membantu pembentukan protein dan karbohidrat,
meningkatkan resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit, serta memperbaiki
kualitas hasil tanaman. Tanah merupakan salah satu media dalam pemberian hara bagi
tanaman. Oleh karena itu dalam pemupukan perlu memperhatikan dosis untuk
mendapatkan hasil yang maksimal (Subhan et al, 2009).
Petani di Lembang, mayoritas menggunakan pupuk NPK majemuk (15-15-15)
untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman tomat. Hasil pemantauan di lapangan atau
hasil survai pada tahun 2011 penggunaan pupuk NPK (majemuk) 1,5 t/ha sedangkan
pupuk kambing dan kuda mencapai 40-70 t/ha. Pemberian pupuk optimal (NPK 15-1515) sampai dosis 600 kg/ha hubungannya dengan produksi masih linier (Subhan et al.
2009). Dosis pupuk majemuk yang diberikan selalu lebih tinggi dari dosis yang
direkomendasikan karena ketakutan petani akan turunnya hasil produksi. Padahal
pemberian pupuk anorganik berlebih akan meberikan dampak negatif bagi lingkungan
dan tentunya penurunan kualitas tanah. Dampak yang lainnya adalah tidak akan
terserapnya pupuk yang diberikan secara berlebihan oleh tanaman, pupuk P yang
ditambahkan ke tanah secara berlebih tidak akan diserap oleh tanaman melainkan akan
terfiksasi oleh Al dan Fe, sedangkan unsur N hilang dari dalam tanah ke udara dan K
mengalami pencucian yang tinggi (Purwati et al, 2009).
Untuk mengatasi permasalah pemberian pupuk anorganik yang berlebihan,
pupuk majemuk dapat dikombinasikan dengan pupuk hayati (biofertilizer) untuk
perbaiki kesuburan tanah yang menurun akibat pemberian pupuk anorganik. Pupuk
hayati adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme yang dapat mendorong
pertumbuhan dengan meningkatkan kebutuhan nutrisi tanaman (Simanungkalit, 2006).
Mikroba penting penyusun biofertilizer diantaranyaAzotobacter sp. adalah bakteri
penambat nitrogen di udara danPseudomonas cepaceasebagai bakteri yang dapat
melarutkan fosfat yang dijerap oleh Al dan Fe. Diharapkan kombinasi NPK majemuk
denga pupuk hayati dapat meningkatkan kesuburan tanah dan menyediakan unsur hara
bagi tanaman tomat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas
penggunaan pupuk anorganik pupuk NPK majemuk bila dikombinasikan dengan pupuk
hayati dalam meningkatkan pertumbuhan dan serapan hara tanaman.
BAHAN DAN METODA
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Citespong, Lembang, Kabupaten Bandung
Barat, Jawa Barat dengan ketinggian 1.100 m dpl dengan jenis tanah andisol pada bulan
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Mei sampai Agustus 2015. Varietas tomat yang digunakan adalah Martha. Rancangan
Acak Kelompok (RAK), yang terdiri atas 10 kombinasi perlakuan dan terdiri dari 8
perlakuan dosis pupuk hayati dan 1 perlakuan dosis pupuk rekomendasi serta 1
perlakuan sebagai kontrol untuk tanaman tomat sebagai pembanding. Masing-masing
perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga total plot percobaan berjumlah 30
polibeg.Kombinasi perlakuan disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Kombinasi perlakuan pupuk hayati dan pupuk NPK Terhadap Tanaman tomat
Perlakuan

Perlakuan

Pupuk hayati
(10 L ha-1)
0
0
10
10
10
10
10
2,5
5
7,5

Takaran Pupuk NPK(15-15-15)
(1.000 kgha-1)
0
0
0
250
500
750
1.000
750
750
750

A
Kontrol
B
NPK standar
C
0 NPK + 1 Pupuk hayati
D
¼ NPK + 1 Pupuk hayati
E
½ NPK + 1 Pupuk hayati
F
¾ NPK + 1 Pupuk hayati
G
1 NPK + 1 Pupuk hayati
H
¾ NPK + ¼ Pupuk hayati
I
¾ NPK + ½ Pupuk hayati
J
¾ NPK + ¾ Pupuk hayati
Keterangan:
a. Kontrol adalah perlakuan tanpa pupuk hayati dan tanpa pupuk NPK majemuk
b. Pupuk NPK majemuk adalah perlakuan pupuk anorganik dosis anjuran setempat untuk tanaman tomat
(1.000 kg).
c. Pupuk Hayati adalah perlakuan dengan dosis pupuk hayati 10 L ha -1

Pemeliharaan tanaman menggunakan bahan kimia seperti Klorotalonil dan
Mancozeb sesuai dengan dosis anjuran, yaitu 1-2 g L-1 untuk pengendalian fungi,
sedang pengendalian hama menggunakan Supermetrin dan Priponel dengandosis sesuai
anjuran untuk tanaman tomat dan diaplikasikan seminggu 2 kali secara bergantian.
Tanah dianalisis dengan metode standar yang dilakukan di laboratorium tanah dan
tanaman. Peubah yang diamati (1) tinggi tanaman umur 14, 28 dan 49 HST (diukur
menggunakan meteran dan permukaan tanah sampai titik tumbuh pada batang utama
tanaman tomat), (2) jumlah daun, (3) serapan hara N, P, K tanaman masa vegetatif 49
hari setelah tanam (HST). Data hasil pengamatan dianalisis secara statistik dan
perbedaan antarperlakuan diuji menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf
nyata 95%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2 menunjukkan bahwa pada periode pengamatan 14-49 HST. Pada 14 dan
28 HST tidak ditemukan perbedaan pertumbuhan tinggi tanaman tomat yang signifikan.
Pada 49 HST terdapat perbedaan hasil tinggi tanaman antar perlakuan.
Tabel 2 menunjukkan pertumbuhan tinggi tanaman tomat. Pada 49 HST
diketahui pemberian pupuk majemuk ¾ NPK + 1 Pupuk hayati memberikan hasil
tertinggi yaitu 91,7 cm. perlakuan pupuk majemuk ¾ NPK + 1 Pupuk hayati telah
mencukupi kebutuhan hara untuk pertumbuhan tanaman tomat. Diduga pupuk hayati
memberikan pengaruh terhadap tinggi tanaman. Hasil ini ditunjang dengan hasil
penelitian yang menunjukkan bahwa aplikasi pupuk hayati sesuai dengan karakter
fungsional inokulan terbukti mampu mengurangi penggunaan pupuk NPK. Bakteri
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penambat N yang hidup-bebas (non-simbiotik), seperti Azotobacter sp mampu
menyumbang kebutuhan Ntanaman antara 10-46 kg/ha/tahun (Simanungkalit et al.,
2006). Pseudomonas cepaceamampu mengurangi kebutuhan pupuk P sampai 60% dari
total kebutuhan tanaman(Simanungkalitet al., 2006).Aplikasi NPK majemuk 1.000
kg/hamemberikan pertumbuhan tanaman paling tinggi namun tidak berbeda nyata
dengan dosis 750 kg/ha, tetapi berbeda nyata denganperlakuan lainnya. Menurut
Setyoriniet al. (2006) pemberianpupuk tunggal pada tanaman tomat menunjukkan tinggi
tanaman lebih rendah dan berbedanyata bila dibandingkan dengan pemberian
pupukmajemuk NPK dengan dosis 1 t/ha. Nampaknyapupuk majemuk NPK relatif lebih
baik daripadapupuk tunggal (ZA, Urea, TSP, dan KCl). Mobilitasunsur-unsur hara yang
siap diserap tanaman secaraberimbang dari pupuk majemuk lebih tinggi
biladibandingkan dengan pupuk tunggal. Hal ini diduga pemberian pupuk majemuk
NPK dapat melepaskan unsur-unsurhara secara bertahap sejalan dengan Subhan et al
(2009), pupuk majemuk dapat diserap oleh tanaman secara bertahap sehingga dapat
diserap sesuai kebutuhan tanaman.
Tabel 3 menunjukkan jumlah daun tanaman tomat pad 14-49 HST. hasil analisis
menunjukkan hasil yang berbeda nyata pada 49 HST.
Tabel 2. Tinggi tanaman tomat pada umur 14, 28 dan 49 HST
Kode
Perlakuan
14 HST
28 HST
49 HST
71,0 a
A
Kontrol
15.4
38.6
92,1 c
B
NPK standar
16.1
39.7
73,0 ab
C
0 NPK + 1 Pupuk hayati
16.1
38.4
80,7 bc
D
¼ NPK + 1 Pupuk hayati
15.9
38.9
84,6 bc
E
½ NPK + 1 Pupuk hayati
16.0
39.7
91,7 c
F
¾ NPK + 1 Pupuk hayati
16.2
40.0
92,6c
G
1 NPK + 1 Pupuk hayati
16.2
40.4
85,7 bc
H
¾ NPK + ¼ Pupuk hayati
17.1
39.0
86,3 bc
I
¾ NPK + ½ Pupuk hayati
17.1
40.6
87,0 bc
J
¾ NPK + ¾ Pupuk hayati
16.4
39.6
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji jarak berganda
Duncan 5%.

Tabel 3. Jumlah daun tanaman tomat pada umur 14, 28 dan 49 HST
Kode
Perlakuan
14 HST
28 HST
49 HST
19,6 a
10,6
A
Kontrol
4,3
25,5 b
11,7
B
NPK standar
5,6
21,5 a
10,7
C
0 NPK + 1 Pupuk hayati
4,3
20,6 a
11,4
D
¼ NPK + 1 Pupuk hayati
5,5
21,6 a
11,5
E
½ NPK + 1 Pupuk hayati
5,2
23,6ab
10,6
F
¾ NPK + 1 Pupuk hayati
4,4
25,8 b
11,3
G
1 NPK + 1 Pupuk hayati
5,1
25,4 b
11,4
H
¾ NPK + ¼ Pupuk hayati
5,4
24,5 ab
10,6
I
¾ NPK + ½ Pupuk hayati
4,7
24,3 ab
11,4
J
¾ NPK + ¾ Pupuk hayati
4,8
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji jarak berganda
Duncan 5%.

Rata-rata jumlah daun tanamantomat pada 49 HST menunjukkan perlakuan
Gmemiliki jumlah dauntertinggi 25,8 helai namun tidak berbeda nyata dengan
perlakuan B, F, H, I dan J namunberbeda nyata dengan perlakuan A,C, Ddan E dengan
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jumlah daun terendah yaitupada perlakuan A (kontrol) sebesar 19,6 helai.Jumlah daun
merupakan salah satu indikator pertumbuhan tanaman dan dapatdigunakan sebagai data
penunjang untuk menjelaskan proses pertumbuhan yangterjadi (Sitompul dan Guritno,
2005). Chibu dan Hidejiro (2009) menyatakan pemberian pupuk anorganik dan pupuk
hayati yang berimang mampu menyediakan nitrogen yang di dalam tanah
untukmemproduksi jumlah daun yang optimal. Hal ini membuktikan bahwa dengan
perlakuan E (pemupukan ¾ NPK + 1 Pupuk hayati) mampu memberikan hasil sebesar
23,6 helai yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan G (1 NPK + 1 Pupuk hayati).
Tabel 4 menunjukkan serapan N tanaman tomat pada vegetatif akhir (49 HST).
Hasil analisis statistik tentang serapan hara nitrogen pada tanaman 49 HST
menunjukkan perbedaan yang nyata antarperlakuan.
Tabel 4. Serapan N tanaman tomat pada umur 49 HST
Serapan N (mg tanaman-1)
176,2 a
Kontrol
A
219,1 cd
NPK standar
B
197,6 a
0 NPK + 1 Pupuk hayati
C
209,6 bc
¼ NPK + 1 Pupuk hayati
D
217,6 cd
½ NPK + 1 Pupuk hayati
E
237,8 f
¾ NPK + 1 Pupuk hayati
F
225,2
ef
1
NPK
+
1
Pupuk
hayati
G
213,8 cd
¾ NPK + ¼ Pupuk hayati
H
222,1 cd
¾
NPK
+
½
Pupuk
hayati
I
¾ NPK + ¾ Pupuk hayati
228,8 e
J
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji jarak berganda
Duncan 5%.
Kode

Perlakuan

Konsentrasi serapan Ntanaman tertinggi pada perlakuan F yaitu kombinasi ¾
NPK + 1 Pupuk hayati dengan serapan 237,8 mg tanaman-1. Kombinasi ini
menunjukkan bahwa pupuk hayati yang mengandung Azotobacter dapat mengurangi ¼
pemberian pupuk Anorganik. Selain itu, kandungan Azotobacter dalam pupuk hayati
dapat membantu meningkatkan serapan N. sejalan dengan pernyataan Neliyati (2012),
Azotobacter dapat meningkatkan serapan N karena kemampuannya dalam memfiksasi
N diudara kemudian dimanfaatkan oleh tanaman sebagai kebutuhan N tanaman.
Nitrogen yang terserap oleh tanaman terlibat langsung dalam pembentukan asam amino,
protein, asam nukleat, enzim, nukleoprotein, dan alkaloid yang sangat dibutuhkan untuk
proses pertumbuhan tanaman, terutama perkembangan daun, meningkatkan warna hijau
daun serta pembentukan cabang atau anakan (Nurlenawatiet al., 2007).
Tabel 5. Serapan P tanaman tomat pada umur 49 HST
Kode

A
B
C
D
E
F

Perlakuan
Kontrol

Serapan P
(mg tanaman-1)
81,2 a

NPK standar

90,5 c

0 NPK + 1 Pupuk hayati

83,6 ab

¼ NPK + 1 Pupuk hayati

85,8 b

½ NPK + 1 Pupuk hayati

86,5 b

¾ NPK + 1 Pupuk hayati

95,2 d
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G
H
I
J

1 NPK + 1 Pupuk hayati

92,1 c

¾ NPK + ¼ Pupuk hayati

84,2 ab

¾ NPK + ½ Pupuk hayati

85,7 b

85,4 b
¾ NPK + ¾ Pupuk hayati
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji jarak berganda
Duncan 5%.

Tabel 5 menyajikan serapan P oleh tanaman tomat pada 49 HST. Serapan P
paling tinggi pada pemupukan NPK majemuk dengan dosis ¾ NPK + 1 Pupuk hayati
dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa 1 dosis
pupuk hayati dengan kombinasi ¾ dosis NPK dapat meningkatkan serapan P tanaman
dibandingkan perlakuan lainnya. Hal ini diduga BPF Pseudomonas cepacea berperan
aktif dalam melarutkan fosfat pada tanah andisol sehingga fosfat yang diikat mineral
alofan menjadi tersedia dan diserap oleh tanaman. Sejalan dengan beberapa penelitian
bahwa BPF berperan dalam mendukung pertumbuhan tanaman melalui pelarutan fosfat.
Tamad et al (2013), mengemukakan bahwainokulasi BPF meningkatkan P larut pada
Andisol dari 30 menjadi 150-195 ppm P. BPF efektif memineralisasiP-organik pada
Andisol dari 23.7 menjadi 63.6-91.7 ppm. Penelitian Urgel et al (2004), menunjukkan
bahwa Pseudomonas fluorescens dan P. Puptida mampu meningkatkan P terekstrak
pada tanah masam sampai 50%. Penelitian Aseri et al (2009) memperlihatkan bahwa
bakteri pelarut P (Pseudomonas puptida dan Enterobacter gergoviae) mampu
meningkatkan kelarutan P pada tanah ultisol.
Tabel 6. Serapan K tanaman tomat pada umur 49 HST
Serapan K (mg tanaman-1)
98,8 a
Kontrol
A
117,3 b
NPK standar
B
99,1 a
0 NPK + 1 Pupuk hayati
C
101,0 ab
¼ NPK + 1 Pupuk hayati
D
104,2 ab
½ NPK + 1 Pupuk hayati
E
110,2 ab
¾ NPK + 1 Pupuk hayati
F
118,0 b
1 NPK + 1 Pupuk hayati
G
108,7
ab
¾ NPK + ¼ Pupuk hayati
H
110,6 ab
¾ NPK + ½ Pupuk hayati
I
110,5 ab
¾
NPK
+
¾
Pupuk
hayati
J
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji jarak berganda
Duncan 5%.
Kode

Perlakuan

Tabel 6 menunjukkan serapn K oleh tanaman tomat. Hasil serapan K tertinggi
didapati pada perlakuan G yaitu perlakuan 1 NPK + 1 Pupuk hayati tetapi tidak berbeda
nyata dengan 1 dosis NPK standar. Hal ini diduga serapan K berasal dari pemupukan
NPK majemuk. Terlihat dari peningkatan antara dosis rendah NPK sampai 1 dosis NPK
standar. Pemupukan mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah.
Pemberian pupuk NPK majemuk dapat meningkatkan unsur hara K dalam tanahuntuk
pertumbuhan tanaman. Semakin tinggi ketersediaan unsur haramaka tanaman mampu
menyerap unsur hara untuk pertumbuhan danperkembangan tanaman (Rosmarkam,
2002).
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi dosis NPK 15-15-15 dan pupuk
hayati mempengaruhi tinggi tanaman, serapan N, P dan K.Kombinasi ¾ NPK + 1
pupuk hayati menunjukkan hasil terbaik dibandingkan dengan perlakuan lain pada
tinggi tanaman dan serapan N dan P.
Saran
Diperlukan penelitian lanjutan sampai generatif untuk mengetahui efektifitas
kombinasi NPK majemuk dengan pupuk hayati.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair dan pupuk
N,P,K terhadap Kandungan N,P,K dan hasil tanaman Jagung Manis (Zea mays, L.) pada
Inceptisols Jatinangor. Penelitian telah dilakukan di Kebun Percobaan Fakultas
Pertanian Universitas Padjadjaran Jatinangor pada bulan Oktober 2015 sampai Februari
2016. Bibit Jagung yang digunakan adalah Jagung manis varietas Hibrida Bonanza yang
didapat dari petani daerah Jatinangor dan pupuk organik cair Maxigrow diproduksi oleh
PT Tani Solusi Bekasi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK), yang terdiri atas 10 kombinasi perlakuan dengan ulangan sebanyak 3
kali. sedang analisis data menggunakan analisis varians dan dilanjutkan dengan uji
Duncan pada tingkat signifikasi 5 %. Hasil percobaan menunjukan dosis 1 pupuk
organik cair yang di kombinasikan dengan NPK mulai dari ¼ dosis, ½ dosis, ¾ dosis
dan 1 dosis menunjukkan peningkatan kandungan N,P,K tanah dan hasil jagung. Hasil
tertinggi terhadap produksi jagung diperoleh dari dosis pemberian pupuk ¾ NPK dan 1
pupuk organik cair meskipun tidak berbeda nyata dengan dosis pemberian pupuk 1
NPK dan 1 pupuk organik cair.
Kata Kunci : pupuk NPK, pupuk organik cair, hasil jagung
ABSTRACT
The objective of this research was to determine the effect of liquid fertilizer and NPK
fertilizer on contens soil N,P,K and corn yield in Jatinangor Inceptisols. This research
has been done in research garden of Agricultural Faculty, University of Padjadjaran
Jatinangor. This research began on october 2015 to february 2016. The parental corn
seed var bonanza hybrid which able from the farmer jatinangor district and liquid
fertilizer Maxigrow from Bekasi west java. The research design using a Randomized
Block Design (RAK), consisting of 10 treatment combinations and 3 times replication
and continued with Duncan Multiple Range Test 5% for data analysis. The
experimental results showed a dose of 1 liquid fertilizer and NPK fertilizer ranging
from ¼ dose, ½ dose, ¾ doses and 1 dose showed increased contens soil N,P,K and
corn yield. Highly on corn yield is given with constrentation ¾ doses NPK fertilizer and
1 doses liquid fertilizer and not real defferent with the other given treatment with given
1 doses NPK fertilizer and 1 doses liquid fertilizer.
Key words: NPK fertilizer, liquid fertilizer, corn yield

LATAR BELAKANG
Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu komoditas pangan utama di Indonesia,
selain itu jagung juga sebagai produk industri dan bahan baku utama bagi pakan ternak.
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Jagung mengandung 8 g protein dan 73 g karbohidrat dalam setiap 100 g. Potensi
produktivitas jagung di Indonesia yang dapat mencapai 7,0–7,5 ton ha-1 masih jauh dari
harapan, karena Tahun 2010 tercatat produksi jagung hanya 4,43 ton ha-1 (Badan Pusat
Statistik, 2010).
Peningkatan produktivitas dan produksi jagung tidak terlepas dari usaha
pemeliharaan tanaman yang baik. Pemupukan merupakan salah satu upaya
pemeliharaan tanaman dengan tujuan agar dapat memperbaiki kesuburan tanah melalui
cara penambahan unsur hara, baik hara makro maupun mikro yang berguna bagi
pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dalam upaya mencapai produktivitas yang
tinggi sesuai potensi genetiknya, maka pemupukan merupakan faktor penentu utama
khususnya pada keseimbangan dosis dan jenis pupuk yang digunakan dan bukan
tingkat dosis yang tinggi (Thong dan Ng, 1978).
Pemupukan dapat dilakukan dengan cara mengkombinasikan pupuk organik
dengan anorganik untuk meminimalisasi input dan residu pupuk anorganik dalam
produksi, namun unsur hara tetap mencukupi bagi kebutuhan tanaman serta
memperbaiki sifat tanah (Rosmahakam dan Yuwono, 2002). Pemberian pupuk
anorganik saja bukanlah jaminan untuk memperoleh hasil maksimal tanpa diimbangi
pupuk organik, karena pupuk organik mampu berperan terhadap perbaikan sifat fisik,
kimia dan biologi tanah. Pupuk Organik Cair (POC) merupakan salah satu bentuk
pupuk organik yang dapat dikombinasikan dengan pupuk anorganik dalam
meningkatkan serapan dan hasil tanaman jagung.
Pupuk organik dalam bentuk cair dapat meningkatkan suplai unsur hara pada
tanaman dibandingkan dengan pupuk anorganik (Lingga, 1999). Pemupukan melalui
daun dapat mengurangi kerusakan akibat pemberian pupuk melalui tanah. Beberapa
jenis pupuk organik cair (POC) termasuk POC Maxigrow selain memiliki unsur hara
(makro dan mikro) yang dibutuhkan oleh tanaman juga mengandung bakteri yang
sangat berperan dalam pelarutan hara dalam tanah. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh kombinasi pupuk organik cair (POC) maxigrow dan pupuk
anorganik terhadap beberapa sifat kimia tanah dan hasil tanaman jagung.
BAHAN DAN METODA
Pengujian dilaksanakan di Kebun Percobaan, Fakultas Pertanian Unpad, Jatinangor,
Sumedang Jawa Barat yang berada pada ketinggian 820 m di atas permukaan laut.
Pengujian dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 sampai dengan Januari 2016.
Percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), sepuluh perlakuan dan
tiga ulangan.
Dosis pupuk yang digunakan yaitu A = tanpa pupuk (kontrol), B = NPK standar
(300 kg/ha urea, 150 kg/ha SP-36, 50 kg/ha KCl), C = 1 POC (5 lt/ha), D = ¼ NPK + 1
POC (75 kg/ha urea, 37,5 kg/ha SP-36, 12,5 kg/ha KCl dan 5 lt/ha POC), E= ½ NPK +
1 POC (150 kg/ha urea, 75 kg/ha SP-36, 25 kg/ha KCl dan 5 lt/ha POC), F = ¾ NPK +
1 POC (225 kg/ha urea, 105 kg/ha SP-36, 37,5 kg/ha KCl dan 5 lt/ha POC), G = 1 NPK
+ 1 POC (300 kg/ha urea, 150 kg/ha SP-36, 50 kg/ha KCl dan 5 lt/ha POC), H = ¾ NPK
+ ¼ POC (225 kg/ha urea, 105 kg/ha SP-36, 37,5 kg/ha KCl dan 1,25 lt/ha POC), I = ¾
NPK + ½ POC (225 kg/ha urea, 105 kg/ha SP-36, 37,5 kg/ha KCl dan 2,5 lt/ha POC)
dan J= ¾ NPK + ¾ POC (225 kg/ha urea, 105 kg/ha SP-36, 37,5 kg/ha KCl dan 3,75
lt/ha POC).
Rancangan percobaan ini menggunakan dua unit percobaan, unit pertama untuk
pengambilan contoh tanah dan tanaman pada masa vegetataif akhir sedangkan unit
kedua untuk pengamatan hasil tanaman jagung pada masa generatif(panen).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Sifat Kimia N,P dan K
Berdasarkan hasil pengujian perlakuan kombinasi pupuk organik cair dan N, P,
K terhadap N-total, P-potensial dan K-potensial tanah menunjukan perbedaan yang
nyata (Tabel.1). Bila dilihat dari kandungan hara dalam tanah yang dianalisis setelah
akhir penanaman terlihat bahwa setiap perlakuan menunjukan kecenderungan
peningkatan hara seiring dengan penambahan pupuk cair organik dan NPK.
Ketersediaan hara dalam tanah sangat dipengaruhi oleh adanya bahan organik. Hal ini
sejalan dengan pendapat Indrakusuma (2000) yang menyatakan bahwa bahan organik
dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah serta merupakan bahan penting
dalam menciptakan kesuburan tanah.
Tabel 1. Beberapa Sifat Tanah Akibat Perlakuan Pada Uji Efektivitas pupuk cair
organik
Perlakuan
A (Kontrol)
B (NPK Standar)
C (0 NPK + POC)
D (1/4 NPK + 1 POC)
E (1/2 NPK + 1 POC)
F (3/4 NPK + 1 POC)
G (1 NPK + 1 POC)
H (3/4 NPK + 1/4 POC)
I (3/4 NPK + 1/2 POC)
J (3/4 NPK + 3/4 POC)

N-total
0,15 a
0,20 cd
0,17 b
0,18 bc
0,19 bc
0,22 e
0,21 de
0,17 b
0,18 bc
0,19 bc

P-potensial
14,21 a
15,80 c
14,27 a
14,41 ab
15,77 c
17,16 e
16,56 d
14,87 b
15,49 c
16,48 d

K-potensial
17,30 a
23,53 de
18,51 ab
19,87 c
23,18 d
24,80 e
24,30 de
19,45 bc
22,96 d
23,38 de

Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak memberikan perbedaan
nyata berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %.
Pertumbuhan Tanaman Jagung
Hasil pengukuran tinggi tanaman14, 21, 28, 35, 42 MST dan Saat Vegetati
Maksimum (49 HST) dapat dilihat pada Tabel 2. Semua perlakuan menunjukkan
pengaruh yang berbeda nyata terhadap tinggi tanaman pada semua fase pertumbuhan.
Perbedaan tinggi akibat perlakuan diperlihatkan pada pengamatan 14 sampai 49 HST.
Tabel 2.

Diameter Batang Jagung 14, 21, 28, 35, 42
Maksimum (49 HST)

Perlakuan
14 HST
A (Kontrol)
0,40 a
B (NPK Standar)
0,64 d
C (0 NPK + POC)
0,51 b
D (1/4 NPK + 1 POC) 0,54 bc
E (1/2 NPK + 1 POC) 0,60 d
F (3/4 NPK + 1 POC) 0,78 f
G (1 NPK + 1 POC)
0,68 e
H (3/4 NPK + 1/4 POC) 0,55 c
I (3/4 NPK + 1/2 POC) 0,61 d
J (3/4 NPK + 3/4 POC) 0,61 d

21 HST
9,13 a
14,50 d
10,60 b
11,60 b
12,80 c
16,97 e
15,30 d
11,47 b
11,50 b
12,60 c

28 HST
17,87 a
25,20 e
19,07 ab
21,20 cd
22,27 d
28,33 f
25,33 e
20,23 bc
21,90 cd
22,13 d

MST dan Saat Vegetatif

35 HST
24,60 a
28,60 a
23,27 a
25,93 a
27,07 a
27,37 a
28,37 a
28,03 a
27,90 a
27,87 a

42 HST
32,43 a
40,47 e
33,03 a
34,30 ab
38,10 d
43,57 f
40,63 e
34,23 ab
35,87 bc
37,43 cd

49 HST
34,80 a
42,33 e
36,53 ab
39,17 bc
42,27 e
46,47 f
45,87 f
37,67 bc
39,50 cd
41,97 de

Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak memberikan perbedaan nyata berdasarkan
Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %.
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Pada 14 HST mulai menunjukan perbedaan yang nyata antara pemberian pupuk
NPK yang dikombinasikan dengan pupuk organik cair dibandingkan dengan perlakuan
tanpa menggunakan NPK dan pupuk organik cair. Hal ini disebabkan karena dengan
bertambah umur tanaman, maka kebutuhan unsur hara semakin besar dan keadaan
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh tanah tempat tumbuhnya, sehingga dengan
pemberian pupuk organik dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara terutama unsur
nitrogen (N) yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Seperti
dikemukakan oleh Safei, dkk (2014) bahwa unsur hara N diperlukan tanaman untuk
pertumbuhan vegetatif tanaman terutama batang, cabang dan daun.
Hasil Tanaman Jagung
Komponen hasil yang diamati menliputi: bobot tongkol, diameter tongkol,
panjang tongkol dan bobot tongkol berkelobot. Hasil perhitungan statistik menunjukkan
adanya perbedaan pengaruh perlakuan terhadap komponen hasil tanaman jagung manis
(Tabel 3).
Tabel 3. Bobot Tongkol, Diameter Tongkol, Panjang Tongkol dan Bobot Tongkol
Berkelobot
Perlakuan

Tongkol

A (Kontrol)
B (NPK Standar)
C (0 NPK + POC)
D (1/4 NPK + 1 POC)
E (1/2 NPK + 1 POC)
F (3/4 NPK + 1 POC)
G (1 NPK + 1 POC)
H (3/4 NPK + 1/4 POC)
I (3/4 NPK + 1/2 POC)
J (3/4 NPK + 3/4 POC)

142,00 a
326,67 e
235,00 b
294,00 d
309,00 d
373,00 f
354,33 f
266,67 c
302,33 d
306,33 d

Diameter
Tongkol
38,13 a
52,30 d
45,77 b
49,13 bcd
52,13 d
52,60 d
52,60 d
46,73 bc
50,13 cd
51,07 d

Panjang
Tongkol
17,10 a
21,97 def
19,20 b
20,70 c
21,87 def
22,53 f
22,23 ef
20,43 c
21,10 cd
21,17 cde

Tongkol
Berkelebot
199,00 a
483,33 e
321,33 b
423,67 d
434,00 d
528,00 f
518,00 f
359,33 c
428,33 d
428,33 d

Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak memberikan perbedaan
nyata berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %.

Pengaruh perlakuan terhadap bobot tongkol, diameter tongkol, panjang tongkol
dan bobot tongkol berkelobot merupakan komponen hasil jagung yang berpengaruh
terhadap hasil secara keseluruhan. Bobot tongkol sangat erat kaitannya dengan diamater
dan panjang tongkol. Tongkol yang panjang dengan diameter yang besar, dan baris biji
yang banyak akan menghasilkan bobot tongkol yang besar, sehingga hasil tanaman
jagung manis akan meningkat sejalan dengan sifat tongkol tersebut.
Berdasarkan bobot tongkol, diameter tongkol, panjang tongkol dan bobot
tongkol berkelebot, maka perlakuan dengan menggunakan pupuk organik cair yang di
kombinasikan dengan NPK menunjukan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan
yang tidak menggunakan pupuk organik cair dan NPK. Hasil sesuai dengan penelitian
Kadarwati dan Riajaya (2009) yang menyatakan pemberian pupuk organik dengan
kombinasi pupuk NPK memberikan hasil tanaman jagung yang lebih tinggi
dibandingkan penggunaan pupuk organik ataupun tanpa menggunakan pupuk organik.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pengujian Pupuk organik cair dan N, P, K terhadap tanaman
jagung manis (Zea mays, L.) dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengaruh anjuran pupuk organik cair yang disertai N, P, K terhadap tanaman
jagung dapat meningkatkan parameter N,P, dan K tanah serta hasil tanaman jagung
manis.
2. Pengaruh mandiri Pupuk organik cair tanpa dikombinasikan dengan pupuk
anorganik yang dianjurkan (standar) tidak meningkatkan ketersedian k dan P tanah
bila dibandingkan dengan kontrol pada beberapa .
3. Berdasarkan analisis statistik bobot tongkol per polibag dan konversi bobot hasil
per hektar tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan F (3/4 dosis NPK dan pupuk
organik cair 7 x 5 liter per hektar).
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ABSTRAK
Penerapan sistem budidaya dengan masukan energi tinggi dalam bentuk pupuk kimia
sintetik telah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas tanah-tanah pertanian di
Indonesia. Salah satu cara untuk mengatasi penurunan kualitas tersebut adalah melalui
penggunaan dan pengelolaan tanaman legum penutup tanah (LPT) sebagai sumber
bahan organik dan sekaligus sumber hara. Sebuah kajian yang bertujuan untuk
mendapatkan informasi awal mengenai strategi pengelolaan LPT Vigna unguiculata
dalam upaya memperbaiki kualitas tanah melalui pengembalian biomasa dan untuk
mengurangi penggunaan pupuk kimia sintetis dalam budidaya jagung telah dilakukan.
Dalam kajian ini LPT dikelola dengan memanen biomasanya pada posisi 10 cm, 20 cm,
dan 30 cm di atas permukaan tanah ketika berumur 4 empat minggu, dilanjutkan dengan
pemanenan total ketika LPT berumur 6 minggu. Ketiga aras perlakuan pemangkasan
tersebut dikombinasikan dengan dua takaran pemupukan (pemupukan separuh dosis dan
pemupukan penuh). Sebagai pembanding disiapkan juga perlakuan tanpa LPT dan tanpa
pemupukan. Hasil kajian menunjukkan bahwa TPT yang dipangkas pada posisi 20 cm
dan 30 cm di atas permukaan tanah memberikan kontribusi biomasa yang lebih banyak
dibandingkan LPT yang dipangkas pada posisi 10 cm. Petak-petak yang mendapatkan
biomasa dari LPT hasil pemangkasan pada posisi 20 cm dan 30 cm dan diberi pupuk
separuh dosis memberikan hasil panen jagung yang tidak berbeda jauh dengan petakpetak yang tidak mendapatkan biomasa atau petak-petak yang mendapatkan biomasa
dari LPT yang dipangkas pada posisi 10 cm dan diberi pupuk dalam dosis penuh.
Kata-kata kunci: bahan organik, jagung, legum penutup tanah, pertanian berkelanjutan,
Vigna unguiculata
ABSTRACT
Application of high production input in the form of synthetic fertilizers has degraded the
quality of agricultural soils in Indonesia. In order to overcome the problem, the use and
management of legume cover crops (LCC) as the source of ogranic matter as well as
the source of nutrients are among the available options. A study was conducted to
obtain initial information on the management strategy of leguminous cover crops
(Vigna unguiculata) to improve soil quality and to reduce the use of synthetic fertilizers
on maize crop. The LCC was harvested for biomass twice. The first harvest was
conducted when the LCC was 4 wk-old by pruning the crop at 10 cm; 20 cm, and 30 cm
from soil surface, and the second harvest, which was a total biomass harvest, when the
LCC was 6wk-old. The treatments were set up as the combination of three pruning
levels and fertilizer rates of either half normal rate or full rate. A treatment without
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LCC and fertilizer was also set up as a control. The results shows LCCs in plots with
initial pruning at 20 cm or 30 cm levels contributed for a higher total biomass
compared to those with initial pruning at 10 cm level. In addition, maize yields in plots
with LCC biomass supplied from initial pruning treatments of 20 cm or 30 cm levels
were not significantly different from those in plots supplied with full rate of fertilizers
but without LCC.
Keywords: leguminous cover crops, maize, organic matter, sustainable agriculture,
Vigna unguiculata
LATAR BELAKANG
Keberadaan bahan organik di dalam tanah merupakan faktor yang penting
dalam menentukan tingkat kesuburan dan kesehatan tanah. Walaupun hanya menempati
porsi antara 2–5 %, peranan yang dimainkan bahan organik di dalam tanah sangat besar.
Dalam aspek fisik keberadaan bahan organik di dalam tanah antara lain adalah sebagai
perekat antara partikel-partikel tanah sehingga membuat tanah-tanah berpasir
berstruktur lebih lebih stabil dan lebih baik dalam mengikat air; dan tanah-tanah yang
berlempung menjadi lebih remah (Bot & Benites, 2005). Selain sebagai penyedia hara
bahan organik juga merupakan sumber energi bagi berkembangnya mahluk hidup
(biota) yang keberadaannya di dalam tanah merupakan indikator bagi kesehatan tanah
tersebut, karena peranannya di dalam menjalankan berbagai fungsi vital, antara lain
dalam proses daur hara di dalam tanah (Krull et al., 2008).
Keuntungan utama yang dapat diberikan oleh tanaman penutup tanah adalah
bahwa terjadinya peningkatan kualitas tanah tempat dilakukannya usaha budidaya
tanaman, seperti yang diuraikan berikut ini (Calegari et al., 2010; Grover, 2013; Liu et
al., 2005; Naira et al., 2012; Tiana et al., 2013).
1) Penanaman tanaman penutup tanah dapat memperbaikan keremahan tanah, sehingga
akar tanaman dapat berkembang dengan lebih baik. Perbaikan keremahan tanah ini
menyebbakan makin meningkatnya infiltrasi air di dalam tanah sehingga aliran
permukaan (run-off) akan minimal dan tanah selalu dalam keadaan kadar lengas yang
optimum bagi pertumbuhan tanaman.
2) Keberadaan tanaman penutup tanah menghindari dampak impak langsung ke
permukaan tanah oleh air hujan, sehingga permukaan tanah lebih utuh dan terhindar
dari erosi permukaan akibat run-off.
3) Biota tanah yang menguntungkan, seperti cacing tanah dan berbagai mikrobia
menguntungkan tumbuh dengan leluasa karena tersedia makanan dalam jumlah yang
cukup berupa seresah dari tanaman penutup tanah yang mengalami pelapukan atau
yang sengaja dipanen untuk dijadikan sebagai pupuk hijau.
4) Bahan organik tanah terus bertambah dengan adanya tanaman penutup tanah.
Keberadaan bahan organik tanah dalam jumlah yang cukup memberikan dampak
positif dalam meningkatkan kesehatan tanah, karena terjadinya perbaikan sifat-sifat
fisik, kimia dan biologi tanah.
5) Tanaman penutup tanah yang berupa tanaman legum dapat menambah ketersediaan
hara terutama nitrogen ke dalam tanah karena kemampuannya dalam menambat
nitrogen bebas dari udara melalui bintil akarnya, sedang tanaman penutup tanah yang
bukan legum dapat memanfaatkan kelebihan hara dari penanaman sebelumnya dan
mendaur ulang hara-hara seperti nitrogen, fosfor dan kalium tersedia ke tanaman
berikutnya ketika seresahnya dikembalikan ke dalam tanah.
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6) Tanaman penutup tanah dapat mengurangi pertumbuhan gulma, sehingga dapat
menunrunkan biaya produksi dari penghematan biaya pengendalian gulma.
7) Bagian tanaman yang berada di permukaan tanah, lebih-lebih jika tanaman penutup
tanah yang digunakan menghsilkan beraneka bunga, merupakan habitat yang sangat
baik bagi berkembangnya berbagai jenis serangga menguntungkan seperti kumbang
pemangsa (lady beetles) dan serangga yang berlaku sebagai pemangsa dan parasitoid.
Walaupun sudah diketahui tentang peran-peran positif keberadaan bahan
organik di dalam tanah, praktik-praktik budidaya yang dilakukan pada sistem pertanian
moderen cenderung bersifat eksploitatif terhadap tanah. Pengolahan tanah yang intensif
dan penggunaan pupuk-pupuk kimia sintetik dalam takaran yang tinggi tanpa diimbangi
dengan upaya pengembalian sisa-sisa tanaman secara memadai, menyebabkan
terjadinya penurunan kadar bahan organik di sebagian besar tanah pertanian di
Indonesia sampai mencapai ambang yang sudah kritis. Dalam praktik budidaya dengan
sistem konvensional juga terjadi penurunan bahan organik tanah secara terus menerus.
Hal ini disebabkan karena sebagian besar bahan organik yang diproduksi dari suatu
lahan, yang dapat berupa hasil panen dan seresah tanaman, diangkut keluar dari lahan
tersebut tanpa diimbangi dengan pengembalian dalam bentuk bahan organik yang lain.
Upaya yang mengarah pada peningkatan dan konservasi bahan organik tanah
dengan mendatangkan bahan organik dari luar usaha tani sering dihadapkan pada
banyak kendala, antara lain: kerengkahan (bulkiness) yang menjadi ciri pupuk organik,
dan ketersediaannya di lokasi yang tidak berada di dekat lahan budidaya. Hal-hal ini
mengharuskan petani mengeluarkan tenaga dan biaya yang lebih besar untuk
penyimpanan, pengangkutan dan pengaplikasiannya. Salah satu strategi yang dapat
dipilih untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menjadikan pengelolaan bahan
organik sebagai bagian terintergasi dalam proses budidaya, misalnya dengan
penggunaan tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah yang berupa tanaman
legum dapat menambah ketersediaan hara terutama nitrogen ke dalam tanah karena
kemampuannya dalam menambat nitrogen bebas dari udara melalui bintil akarnya,
sedang tanaman penutup tanah yang bukan legum dapat memanfaatkan kelebihan hara
dari penanaman sebelumnya dan mendaur ulang hara-hara seperti nitrogen, fosfor dan
kalium tersedia ke tanaman berikutnya ketika seresahnya dikembalikan ke dalam tanah
(Acosta, 2009). Selain itu, tanaman penutup tanah dapat mengurangi pertumbuhan
gulma, sehingga dapat menunrunkan biaya produksi dari penghematan biaya
pengendalian gulma (Wang et al., 2009).
Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
peranan biomasa dari tanaman legum penutup tanah kacang tunggak (Vigna
unguiculata) dengan berbagai aras pengelolaan (pemangkasan) dalam mengurangi
penggunaan pupuk kimia sintetis dan pengaruhnya terhadap hasil tanaman jagung.
BAHAN DAN METODA
Dalam penelitian ini dipilih tanaman kacang tunggak (Vigna unguiculata)
sebagai tananam legum penutup tanah (LPT), dan ditanam mendahului tanaman pokok
berupa tanaman jagung. Percobaan dilakukan pada bulan April s.d. bulan Agustus 2016
di Kebun Percobaan Milik Dinas Perkebunan Provinsi NTB yang berlokasi di Desa
Puyung, Kecamatan Jonggat - Lombok Tengah (Lahan Ex PT Perkebunan XXVII).
Percobaan dirancang dengan rancangan petak terbagi (split-plot design) dengan tiga
ulangan (blok). Petak percobaan terdiri atas empat petak utama masing-masing
berukuran 8 m x 7 m; dialokasikan untuk mengakomodasikan tiga aras perlakuan tinggi
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pemangkasan LPT, yaitu: 10 cm, 20 cm, dan 30 cm dan satu petak perlakuan tanpa
LPT. Setiap petak utama dibagi menjadi dua sub-petak yang masing-masing berukuran
8 m x 3 m untuk mengakomodasikan dua aras perlakuan dosis pupuk bagi tanaman
pokok (jagung), yaitu: pemupukan dengan dosis penuh dan pemupukan dengan dosis
separuh. Penentuan jumlah pupuk untuk dosis penuh didasarkan pada rekomendasi
pemupukan untuk varietas jagung hibrida yaitu 400 kg pupuk majemuk NPK, 200 kg
Urea dan 80 kg SP36. Setiap kombinasi perlakuan diulang dalam tiga blok. Lay out
petak percobaan dapat dilihat pada Gambar 1.

BLOK 3

BLOK 2

BLOK 1

3m

8m

Tanpa LPT

LPT Pangkas 10 cm

LPT Pangkas 20 cm

LPT Pangkas 30 cm

Gambar 1. Lay-out petak percobaan
Penanaman dan pengelolaan tanaman LPT
Benih tanaman kacang tunggak yang diperoleh dari pedagang di pasar
tradisional terlebih dahulu direndam dalam air selama 18 jam (suhu awal air + 50 C).
Benih yang sudah mulai berkecambah ditanam berjarak 20 cm x 20 cm dengan
kedalaman + 3 cm pada sub petak percobaan yang masing-masing berukuran 32 m x
7 m. Setelah tanaman LPT berumur tiga minggu, dilakukan pemangkasan sesuai dengan
aras pemangkasan yang disebutkan di atas (yaitu pada ketinggian 10 cm, 20 cm, dan 30
cm di atas tanah). Biomasa hasil pangkasan dari masing-masing perlakuan ditimbang,
lalu dikembalikan ke masing-masing petak menurut aras pemangkasan. Setelah tanaman
LPT berumur enam minggu dilakukan pemanenan biomasa LPT dengan cara
memangkas semua biomasa LPT di masing-masing petak utama. Setelah diketahui
beratnya, biomasa hasil pangkasan direcah dan dikembalikan ke masing-masing petak
sesuai dengan aras pemangkasan. Gulma yang tumbuh pada petak utama yang tidak
mengandung tanaman LPT juga dipangkas total dan biomasanya ditimbang lalu
dikembalikan ke petak semula. Untuk menekan pertumbuhan gulma selama periode
pertumbuhan tanaman pokok, dilakukan penyemprotan herbisida Polaris (PT Nufarm
Ind. Tbk; b.a. 20 % Imazapyr) segera setelah pemangkasan biomasa pada semua petak
utama. Selanjutnya, biomasa di semua petak utama dibiarkan melapuk selama tiga hari
sebelum dilakukan penanaman tanaman pokok (jagung) (Gambar 2).
Penanaman dan pemupukan jagung
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Jangung varietas Pioner P27 Gajah (PT DuPont Indonesia Tbk.) ditanam
berjarak 70 cm x 20 cm pada lubang tugal berkedalaman 3 cm. Pemupukan pertama
dilakukan setelah tanaman jagung berumur dua minggu dengan cara memberikan
masing-masing separuh alokasi pupuk NPK-Phonska, urea, dan SP36 untuk perlakuan
aras pemupukan dosis penuh, dan seperempat alokasi pupuk urea dan NPK-Phonska
untuk perlakuan aras pemupukan dosis separuh. Pemupukan kedua dilakukan setelah
tanaman jagung berumur enam minggu dengan memberikan sisa alokasi pupuk sesuai
dengan perlakuan.

Gambar 2.

Rangkaian kegiatan pengelolaan LPT dan penanaman jagung pada petak
percobaan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sumbangan biomasa dari LPT pada perbagai aras pemangkasan
Hasil percobaan menunjukkan bahwa perlakuan tinggi posisi pemangkasan LPT
berpengaruh terhadap total biomasa yang dapat disumbangkan kepada tanah oleh LPT
(Tabel 1). Makin tinggi posisi pemangkasan diperoleh biomasa yang makin tinggi juga.
Total biomasa yang diperoleh dari perlakuan pemangkasan pada posisi 20 cm di atas
permukaan tanah 2 kali lipat dibih banyak dibandingkan dengan total biomasa yang
dapat diperoleh dari perlakuan pemangkasan pada posisi 10 cm di atas permukaan
tanah. Walaupun tidak berbeda nyata dengan total biomasa pada perlakuan
pemangkasan pada posisi 20 cm di atas permukaan tanah (hanya meningkat sekitar
15%), sumbangan total biomasa tertinggi diperoleh dari perlakuan pemangkasan pada
posisi ketinggian 30 cm di atas permukaan tanah.
Data total biomasa pada perlakuan tanpa LPT merupakan hasil panen biomasa
semua vegetasi (gulma) yang tumbuh akibat ketiadaan LPT pada sub petak perlakuan
tersebut. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa rendahnya biomasa pada perlakuan
pemangkasan pada posisi 10 cm di atas permukaan tanah tampaknya disebabkan karena
kurangnya peluang bagi LPT untuk menumbuhkan tunas-tunas baru setelah dilakukan
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pemangkasan akibat dari keterbatasan ruas batang tempat tumbuhnya tunas. Dengan
membiarkan lebih banyak ruas batang ketika melakukan pemangkasan, berarti
memberikan kesempatan kepada LPT untuk menumbuhkan tunas-tunas baru yang
selanjutnya akan berkembang menjadi cabang-cabang yang akan mentingkatkan
biomasa tanaman secara keseluruhan.
Tabel 1.

Total biomasa yang dapat disumbang kepada tanah pada berbagai perlakuan
pengelolaan LPT. Angka di dalam kurung adalah 2x standar error (SE) dari
rata-rata.

PERLAKUAN LPT
Tanpa LPT
LPT pemangkasan ketinggian 10 cm
LPT pemangkasan ketinggian 20 cm
LPT pemangkasan ketinggian 30 cm

TOTAL BIOMASA
7,95 (3,09)
24,29 (6,81)
49,91 (6,39)
58,85 (4,53)

Hasil tanaman jagung pada perbagai perlakuan pemangkasan LPT dan dosis
pupuk
Sumbangan biomasa yang diberikan oleh LPT kepada tanah di petak-petak
percobaan berpengaruh terhadap hasil tanaman jagung. Tabel 2 memperlihatkan bahwa
hasil tanaman jagung, yang diwakili oleh tiga variabel yaitu tongkol basah, pipilan
basah, dan pipilan kering, mengalami peningkatan yang nyata dengan makin tingginya
sumbangan biomasa oleh LPT. Makin tinggi total biomasa LPT yang dikembalikan ke
dalam tanah menyebabkan makin tingginya hasil tanaman jagung.
Dari percobaan ini diperoleh informasi bahwa pemberian biomasa LPT ke dalam
tanah dalam jumlah yang cukup ternyata dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia
sampai dengan 50 % dari dosis standar yang dibutuhkan. Hasil tanaman jagung dari
petak perlakuan dengan sumbangan biomasa LPT yang dipangkas pada posisi 20 cm
dan 30 cm dan hanya diberi separuh dosis standar setara dengan hasil tanaman jagung
yang diberi dosis penuh tetapi tidak mendapatkan biomasa LPT.
Tabel 2. Data hasil pengamatan beberapa variabel tanaman jagung (TKLBSH = berat
tongkol basah; PPLBSH=berat pipilan basah; dan PPLKRG=berat pipilan
kering) pada berbagai perlakuan pengelolaan LPT dan dosis pemupukan.
Angka di dalam kurung pada setiap kolom variabel adalah 2x standar error
(SE) dari rata-rata.
PERLAKUAN LPT dan
PEMUPUKAN
Tanpa LPT - Separuh Dosis
Tanpa LPT - Dosis Penuh
LPT 10 cm - Separuh Dosis
LPT 10 cm - Dosis Penuh
LPT 20 cm - Separuh Dosis
LPT 20 cm - Dosis Penuh
LPT 30 cm - Separuh Dosis
LPT 30 cm - Dosis Penuh

TKLBSH
(kg)
30,37 (4,37)
69,95 (9,55)
36,12 (7,41)
76,99 (4,25)
(10,09
70,27 )
81,95 (9,32)
65,28 (9,18)
79,26 (5,01)
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VARIABLE
PPLBSH
(kg)
17,16 (2,01)
42,41 (8,17)
24,23 (4,80)
53,43 (4,76)

PPLKRG
(kg)
8,81 (1,15)
20,84 (3,26)
11,63 (2,31)
25,65 (2,28)

48,59
55,45
44,15
55,59

23,99
29,39
21,85
29,46

(8,25)
(4,68)
(4,93)
(6,77)

(2,63)
(2,48)
(1,22)
(3,59)
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KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
1. Perlakuan pemangkasan LPT pada berbagai posisi di atas permukaan tanah
berpengaruh terhadap total biomasa yang dapat disumbangkan oleh LPT. Total
biomasa yang dapat disumbangkan kepada tanah dari tanaman LPT yang
dipangkas pada posisi 30 cm di atas tanah (58,85 kg) tidak berbeda nyata dengan
biomasa tanaman LPT yang dipangkas pada posisi 20 cm (49,91 kg); keduanya
berbeda nyata dengan biomasa LPT yang dipangkas 10 cm (24,29 kg).
2. Tanaman LPT berkontribusi nyata pada peningkatan hasil panen jagung. Hasil
jagung pada petak yang diberi separuh dosis pupuk sintetik tetapi mendapatkan
biomasa LPT yang dipangkas pada posisi 20 cm dan 30 cm menyamai hasil
tanaman jagung pada petak yang diberi dosis penuh pupuk sintetik tetapi tidak
mendapatkan biomasa LPT.
Diperlukan kajian lanjutan mengenai pola pengelolaan LPT yang efieisn dalam
kaitannya dengan sumbangan biomasa LPT tersebut untuk mengurangi penggunaan
pupuk.
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PENGEMBANGAN SISTEM PRAKIRAAN IKLIM MUSIMAN BERBASIS
KEARIFAN LOKAL SASAK DAN FENOMENA ENOS SEBAGAI ALAT BANTU
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TANAM TEMBAKAU DI PULAU LOMBOK.
(DEVELOPMENT OF SEASONAL CLIMATE FORECAST BASED ON SASAK
INDIGENEOUS KNOWLEDGE AND ENSO PHENOMENA FOR DECISION
SUPPOERT SYSTEM TOOL FOR TOBACCO PLANTATION IN LOMBOK).
Ismail Yasin
Fakultas Pertanian Universitas Mataram
M.L. Rayes, D. Suproyogo dan S. Prijono
Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang

ABSTRAK
Anomali iklim musiman mempunyai pengaruh yang nyata pada produksi tanaman
tembakau. Kemarau basah atau hujan yang berlebihan selama musim kemarau dapat
mengancam pertumbuhan tanaman. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari kemampuan
meramal dari sistem prakiraan iklim musiman berbasis kearifan lokal (warige) yang
dikombinasi dengan sistem prakiraan iklim berbasis ENOS. Hasil SPIM yang dikombinasi
ini kemudian dipergunakan untuk menyusun strategi tanam tembakau di sentra pertanaman
tembakau di Pulau Lombok. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan teknik
survai di lapangan Data yang dikumpulkan adalah keragaan tanaman tembakau di
lapangan, kalender luni-solar tahun 1950 s/d 2013. Data meteorologi harian pada lokasi
yang representatif selama 10 tahun dan curah hujan bulanan selama 50 tahun yang diambil
dari stasiun pencatat data cuaca dan klimatologi di Pulau Lombok. Data IOS bulanan
dengan rentang waktu 1950 s/d 2013 diperoleh dari laman: www.bom.gov.au. Kalender
lunisolar dari tahun 1950 hingga 2013 dibuat menggunakan Kalender Gresik yang
diperoleh dari laman http://www.kalenderjawa.com/ Hasil dari penelitian ini dapat
diringkas sebagai berikut: Sistem prakiraan iklim musiman (SPIM) berbasis ENOS dan
kearifan lokal mampu memprediksi sifat hujan di musim hujan maupun pada musim
kemarau. Fenomena ENOS memperlihatkan hubungan yang lebih nyata pada kuantitas
curah hujan dibandingkan dengan menggunakan warige. Meskipun demikian penggunaan
warige lebih mudah dan pencegahan dampak buruknya dapat dilakukan jauh sebelum
kejadian. Penggabungan kedua sistem prakiraan musim memberi kemampuan ramal yang
lebih baik. Penggunaan warige dan IOS untuk meramal sifat hujan musim kemarau dapat
mengurangi resiko gagal tanam tembakau karena kemarau Basah. Bila kemarau bersifat
kering penanaman dapat dilakukan pada akhir bulan April hingga Mei.
Kata kunci: Anomali iklim, variasi iklim, kemarau basah, warige, Indeks Osilasi
Selatan, El Nino dan Osilasi Selatan, Sistem Prakiraan Iklim Musiman.
ABSTRACT
Seasonal climate Anomaly has pronounced impact on tobacco production in Lombok.
Excessive rainfall during dry season has undesirable impact on tobacco growth. The
objective of this research was to study the skill of seasonal climate forecast (SCF) using
indigeneous knowledge of Sasak etnic (warige) combined with ENSO indicators. The
results of SCF are used for devising cropping strategy of tobacco in the center of
tobacco area in Lombok. The research used descriptive method with applying survey
technique. Data collected include performance of tobacco plants in field during
growing season 2012 and 2013. A ten year daily meteorological data and a-60 year
monthly rainfall data were collected from representative meteorogical stations.
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Monthly SOI was taken from: www.bom.gov.au. Luni-solar calender from 1950 to 2013
was established using Kalender Gresik available at http://www.kalenderjawa.com/ The
results showed that individually either Warige or ENSO can predict rainfall occurrence
in Lombok. ENSO indicators showed more significant effect compared to lunar phase
predicted using warige. If both predictors were combinated then the accuracy of
prediction is clearer meaning the skill is greater compared to using individual
predictors. Hence use of combined warige and ENSO can accurately predict wet dry
season that may unfavorable for tobacco growth.
Keywords: Climate anomaly, climate variability, wet dry season, warige, SOI, ENSO,
Seasonal climate forecast.
LATAR BELAKANG
Anomali iklim musiman merupakan penyebab utama menurunnya produksi
tanaman pangan di Pulau Lombok. Kejadian kemarau panjang tahun 1982/1983, tahun
1991, tahun 1994 dan 1997/1998 menyebabkan meluasnya kekeringan yang berakibat
gagal panen dan menurunnya produksi padi di sentra produksi padi di Pulau Lombok
(Yasin et al., 2003). BPTPH NTB (1999) melaporkan bahwa anomali iklim tahun
1997/1998 telah menyebabkan 8.400 ha tanaman padi mengalami kekeringan dan 1.400
ha diantaranya mengalami puso. Dinas Pertanian Provonsi NTB mencatat lebih kurang
39.000 ha tanaman padi mengalami kekeringan dan lebih kurang 10.000 ha lahan tadah
hujan gagal ditanami karena anomali iklim pada tahun 2006/2007 (Dinas Pertanian NTB,
2007). Peristiwa kekeringan di atas sebahagian disebabkan oleh fenomena El Niño dan
sebahagian lainnya disebabkan oleh faktor lain, misalnya jeda hujan beberapa minggu
di tengah musim tanam sering tidak terkait dengan fenomena El Niño, akan tetapi hal
tersebut dapat dijelaskan oleh sistem Warige (Mahrup et al, 2008; Yasin et al., 2009).
Selain sebagai lumbung beras, Pulau Lombok juga adalah penghasil tembakau
berkualitas tinggi (Tim Puslisda UNRAM, 2007). Budidaya tembakau telah menjadi
andalan usahatani pasca tanaman padi musim tanam pertama bagi petani di Pulau
Lombok, khususnya di kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Alasan utama
mereka antara lain karena budidaya tembakau menjanjikan pendapatan yang lebih baik
daripada komoditas lainnya. Meskipun demikian, pengusahaan tembakau memerlukan
modal dan mempunyai resiko yang sangat tinggi. Resiko yang tinggi datang dari faktor
cuaca, yakni hujan lebat yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Meskipun tanaman
tembakau membutuhkan jumlah air yang cukup kelebihan air dalam media tanaman
akan merusak sistem perakaran tembakau (Harwati, 2007; Sairam et al; 2008). Kondisi
tumpat air semacam itu dapat mematikan tanaman tembakau (Crowford and Braendle,
1996; Biglouei, et al., 2010). Oleh karena itu, kondisi tanpa hujan dan drainase yang
sempurna, serta tanah yang sarang diperlukan agar tanaman terhindar dari resiko
kelebihan air yang merusak tanaman tembakau akibat adanya hujan lebat yang tak
terduga.
Tujuan umum penelitian ini adalah mengembangkan model prakiraan sifat hujan
musiman berbasis kearifan lokal yang dikompilasi dengan parameter fenomena variasi
iklim yang relevan seperti IOS sehingga menghasilkan sistem prakiraan musiman yang
lebih akurat untuk menentukan strategi tanam optimal untuk tanaman tembakau.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh petani, kelompok tani,
pemerintah, pebisnis tembakau sebagai suatu alat pendukung pengambilan keputusan
dalam menyusun strategi tanam di sentra pertanaman tembakau di Pulau Lombok.
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BAHAN DAN METODA
Lokasi Penelitian
Penelitian ini meliputi ± 100,000 ha lahan sawah irigasi dan irigasi embung yang
oleh petani secara tradisi atau potensial ditanami tembakau. Lokasi tersebut terletak di
bagian selatan Gunung Rinjani hingga mendekati perbukitan selatan. Posisi geografis
lokasi ditampilkan pada Gambar 1 . Tanamana tembakau ditanam petani setelah panen
padi musim tanam pertama (MT1).

Gambar 1. Peta sentra pertanaman tembakau, lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan kawasan lahan pertanian tanaman padi di Pulau
Lombok yang mempunyai tipe iklim C3, D3, dan D4, serta berada di sisi selatan
Pegunungan Rinjani. Peta tipe iklim yang diacu adalah peta tipe iklim menurut
Oldeman et al. (1980) yang diperbaharui oleh Assyakur (2010).
Penetapan lokasi penelitian didasarkan status lokasi yang merupakan sentra dan
potensial menjadi sentra tanaman tembakau. Karakteristik tanah di lokasi tersebut telah
diteliti oleh Tim Puslisda UNRAM (2007), sehingga basis data tanah dan lahan untuk
penelitian ini sudah tersedia. Tingkat kesesuaian lahan dari areal tersebut dapat
dianalisis dengan menggunakan data mentah yang telah dikumpulkan oleh team
tersebut. Secara umum lokasi penelitian mempunyai jenis tanah yang digolongkan
menjadi 4 ordo tanah, yaitu: Entisol, Inceptisol, Alfisol, dan Vertisol.
Waktu Penelitian
Waktu penelitian dibagi menjadi dua periode, yaitu pengumpulan data di
lapangan/survei, dan penelitian di rumah kaca (green house). Pengumpulan data di
lapangan dilaksanakan selama 3 periode, yaitu: 1) Maret - Mei 2012, 2) April - Oktober
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2012, 3) April - Oktober 2013. Sementara itu, percobaan di rumah kaca dilaksanakan
dari bulan Novemper 2012 - Januari 2013.
Data
Data IOS bulanan digunakan untuk memprakirakan sifat pertengahan musim
kemarau. Data IOS bulanan dipergunakan untuk melihat hubungan nilai IOS Mei s/d
September dengan curah hujan bulan-bulan Juni s/d November. . IOS < -5
dikategorikan sebagai El Nino, IOS -5 hingga 5 dikategorikan sebagai Netral, dan IOS >
5 dikategorikan sebagai La Nina. Data IOS bulanan ersedia di laman
http://www.bom.gov.au/ milik Biro Meteorologi Australia.
Sifat kebasahan musim berdasarkan warige Sasak dideteksi menggunakan
kalender Sasak. Kalender Sasak adalah suatu kalender luni-solar yang awalnya (bulan
satu) jatuh pada awal musim kemarau, yaitu antara awal dasarian ketiga bulan April
sampai dengan akhir dasarian kedua bulan Mei. Untuk menetapkan sifat kebasahan
musim digunakan Tumbuk yang dikaitkan dengan fase bulan Kejadian tumbuk di Pulau
Lombok adalah tanggal 15 Oktober. Kejadian tumbuk ini kemudian dikaitkan dengan
fase bulan. Tumbuk (tanggaal 15 Oktober) yang bersesuaian dengan fase bulan sabit
berkaitan prakiraan tahun basah, sedangkan tumbuk yang bersesuaian dengan fase bulan
purnama diprediksi mendatangkan tahun sedang dan akhirnya tumbuk yang bersesuaian
dengan fase bulan susut diprediksi mendatangkan kemarau panjang atau tahun kering.
Untuk memperoleh tanggal tumbuk (15 Oktober dari tahun 1950 hingga 2013
digunakan Kaleder Jawa. Kalender Jawa menyediakan kalender Masehi dan Kalender
Hijriah dari tahun 1900 hingga tahun 2100. Kalender Jawa tersedia pada laman
http://www.kalenderjawa.com/
Uji Kemampuan (Skill) Prakiraan Iklim Musiaman
Untuk melihat skill atau kehandalan metode prakiraan digunakan uji Kruskal Wallis dirumuskan sebagai berikut:
 Rj 2 
12
H
x 
9
  3N  1
N N  1 
nj 
dimana H adalah Homogenitas sampel, N adalah jumlah sampel, Rj jumlah ranking
data curah hujan observasi dan model, dan nj adalah jumlah sampel curah hujan
observasi dan model. Homogentas sampel dari observasi dan model dibandingkan
dengan nilai Chi kuadrat (ẋ)pada derajat bebas lokasi curah hujan (k-1).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Variasi Iklim Musiman Berdasarkan Warige
Secara tunggal sistem prakiraan musim berbasis warige sebenarnya
memprediksi aktivitas angin zonal (Mulyana, 2002) Aktivititas angin zonal ini
membawa hujan konvektif yang disertai dengan guruh, petir dan angin kencang.
Aktivitas angin zonal ini pada tahun basah warige mulai dari pertengahn Desember
hingga akhir Februari. Pada tahun kering aktivitas angin ini mulai bulan April hingga
pertengahan musim kemarau (Aldrian dan Susanto, 2003) hingga pertengahan musim
kemarau. Namun aktivitas ini hanya berlangsung lebih kurang 45 hari.
Tahun basah warige ditandai dengan musim hujan yang datang lebih awal dan
hujan lebat terjadi sepanjang musim hujan (November s/d Februari). Curah hujan
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mengalami peningkatan secara signifikan pada bulan Pebruari (250 mm) ke bulan
Maret (300 mm), namun segera menurun tajam memasuki April, Mei dan Juni. Pola
yang demikian ini disebut sebagai tahun basah, kemarau kering (Mahrup et al, 2008;
Yasin et al., 2009).
Tahun kering warige ditandai dengan kemarau panjang (awal musim hujan
datang lebih lambat). Biasanya hujan yang signifikan yang ditandai sebagai awal musim
hujan terjadi pada dasarian kedua bulan Desember. Hujan bulan-bulan-bulan Januari
dan Februari tidaak begitu signifikan; akan tetapi segera setelah itu terjadi hujan lebat
(sekitar bulan Maret dan April yang diikuti dengan curah hujan yang intensitasnya
menurun secara berangsur-angsur memasuki bulan-bulan musim kemarau. Tipe hujan
seperti inilah yang disebut kemarau basah.
Analisis statistik menunjukkan bahwa penggunaan warige mempunyai pengaruh
pada besarnya curah hujan musim kemarau di semua lokasi Gambar 2 Perbedaan yang
lebih tegas terlihat di daerah areal utama dan areal potensial. Analisis hubungan tanggal
tumbuk dengan curah hujan menunjukkan bahwa pola curah hujan musiman (Musim
hujan (MH) dan musim kemarau (MK)) pada umumnya cenderung bervariasi namun
perbedaan yang ditemukan pada daerah areal utama dan areal potensial. Warige
tampaknya sangat baik memprakirakan sifat hujan di daerah bagian tengah dan bagian
barat dari pulau Lombok di mana bagian ini akan memperoleh hujan dari angin
baratdaya.
Peningkatan curah hujan yang disumbangkan oleh warige basah tergolong kecil
bila dibandingkan dengan warige sedang; akan tetapi kemampuan warige untuk
memprediksi hari jeda dan hari hujan sangat bermanfaat, terutama dalam perencanaan
permberian air irigasi. Prakiraan distribusi hujan yang akurat dapat mendorong petani
memilih tanggal tanam atau tanaman yang tepat sesuai dengan pola distribusi hujan.
Pada tahun yang relatif basah disamping baik untuk memilih tanaman padi pada musim
kemarau, juga menjamin produksi tanaman palawija seperti kedelai dan jagung di
lahan-lahan yang tidak didukung oleh air irigasi. Misalnya produksi palawaija (kedelai)
pada MT-2, tahun 2011/2012 memberi hasil rata-rata relatif tinggi, bagi petani yang
merencanakan waktu tanam yang tepat sesuai dengan yang diprediksi warige.

Gambar 2: Variasi curah hujan disebabkan oleh posisi matahari dan fase bulan (warige)
Penggunaan warige untuk mendeteksi variasi hujan areal perluasan tanaman
tembakau menunjukkan perbedaan yang kurang tegas. Hal ini dapat disebabkan karena
daerah yang terletak di bagian timur dan tenggara kurang dipengaruhi oleh angin
baratdaya yang datang sekitar Januari dan Februari. Wilayah timur dan tenggara ini
tampaknya hujannya merupakan bayangan hujan yang datang dari pegunungan Rinjani.
Warige tampaknya sangat baik memprakirakan hujan di daerah bagian tengah dan
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bagian barat dari pulau Lombok di mana bagian ini akan memperoleh hujan dari angin
baratdaya. Warige mempunyai hubungan yang kuat dengan hujan bulan November
sampai bulan Mei dimana pada saat-saat itu kemampuan predektor dari fenomena
ENOS sangat lemah (McBride, dan Nicholls, 1983, Abawi et al., 2002).
Variabilitas Curah Hujan Berdasarkan Fenomena ENOS
Variasi iklim musiman disebabkan oleh fenomena ENOS umumnya pengaruhnya
tampak lebih nyata. ENOS yang kuat dengan IOS > 10 dapat menyebabkan kemarau
panjang. Yasin dan Ma’shum (2006) menjelaskan bahwa hujan musiman di beberapa
tempat di pulau Lombok mempunyai keterkaitan dengan IOS beberapa bulan
sebelumnya. Hubungan terkuat diperlihatkan pada kejadian hujan sepanjang musim
kemarau (Juni s/d Nopember) dan yang terlemah terjadi mulai bulan Desember s/d
bulan April. Pada saat IOS-curah hujan mengalami korelasi terlemah, justru warige
mengalami hubungan terkuat. Gambar 3 memperlihatkan bahwa fenomena ENOS
berpengaruh nyata pada sifat hujan musiman di Pulaau Lombok. Beberapa hasil
penelitian sebelumnya mendokumentasikan adanya hubungan yang kuat antara El Niño
(Osilasi Selatan) ENOS dan hujan di atas wilayah Indonesia (Kirino, 2000). Kedekatan
hubungan itu bervariasi dari musim ke musim dengan hubungan terdekat terjadi
menjelang masuknya musim hujan di Indonesia (September hingga November) dan
hubungan terlemah terjadi pada pertengahan musim hujan (Desember hingga bulan
Maret) (Abawi et al., 2002, Yasin et al., 2009).
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penggunaan IOS mempunyai
pengaruh pada besarnya curah hujan musim kemarau di semua lokasi Gambar 3.
Perbedaan yang lebih tegas terlihat di daerah yang beriklim lebih basah (daerah
pegunungan Rinjani). Hal ini tampaknya disebabkan pada saat itu berasal dari barat
daya. Pada saat ini pusat panas berpindah ke utara katulistiwa angin cukup dari
Samudera India dibelokkan menjadi angin baratdaya yang mendatangkan hujan di Pulau
Lombok setelah bulan Februari.

Gambar 3.:Variasi curah hujan disebabkan oleh fenomena ENOS
.
Pada musim kemarau curah hujan berkurang. Pada tipe tahun ENOS curah hujan
lebih kecil dibandingkan dengan curah hujan tahun kering-warige. Ini dapat terlihat
pada perbedaan tinggi pada histogram Gambar 3. Hujan tertinggi ditemukan pada pola
curah hujan tipe La Nina; sedangkan surah hujan terendah terjadi pada tipe tahun El
Nino.
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Penggabungan Sistem Prakiraan Iklim Berbasis ENOS dan Warige
Berdasarkan fenomena ENOS dari tahun 1950 – 2012 menghasilkan
pengelompokan 20 tahun La Nina (L), 27 tahun netral(N) dan 15 tahun El Nino (E).
Pada rentang tahun 2000 – 2012 terjadi 3 kali tahun La Nina (L), 6 tahun netral (N) dan
3 tahun El Nino (E); sedangkan pada musim kemarau terjadi 6 kali kemarau La Nina
(L), 2 kali kemarau netral (N) dan 4 kemarau El Nino (E).
Bila tipe tahun ENOS dan tipe tahun warige digabung maka tejadi kombinasi
seperti disajikan pada Tabel 2. Dalam rentang periode 1950 – 2012 pada musim hujan
terjadi 3 kali BL, 8 kali BN, 5 kali BE, 8 kali SE, 6 kali SN, 9 kali SE, 10 kali kn, 7 kali
KN dan 6 kali KE; sedngkan pada musim kemarau terjadi 3 KALI BL, 15 kali BN, 5
kali BE, 11 kali SE, 5 kali SN, 6 kali SE, 6 kali kn, 7 kali KN dan 4 kali KE. Pada
rentang tahun 2001 – 2012 terjadi 1 kali tahun BE, 3 kali BN, 2 kali tahun SL, 1 kali
SN, 2 kali tahun KL dan 2 kali tahun KE; sedangkan pada musim kemarau terjadi 1 kali
tahun BL, 1 kali BE, 1 kali SN, 2 kali SE, 1 kali tahun KL dan 2 kali tahun KN.
Tabel 1. Kombinasi tipe tahun warige (W) dan ENOS (E) untuk sifat hujan musim
kemarau dan musim hujan selama periode tahun 2000 -2012.
Tahun
MK-W MK-E
MK-WE
MH-W MH-E
2000
2001
S
L
SL
S
L
2001
2002
K
N
KN
B
L
2002
2003
B
E
BE
K
N
2003
2004
S
N
SN
S
E
2004
2005
K
E
KE
B
E
2005
2006
S
L
SL
S
E
2006
2007
K
E
KE
B
E
2007
2008
B
L
BL
K
E
2008
2009
S
L
SL
S
N
2009
2010
K
E
KE
B
L
2010
2011
B
L
BL
K
N
2011
2012
S
L
SL
S
L
2012
2013
K
N
KN
K
N
2013
2014
B
N
BN
Keterangan: MK musim kemarau, MH musim hujan, W warige dan E ENOS

MH-WE
SL
BL
KN
SE
BE
SE
BE
KN
SN
BL
NL
SL
KN

Dengan menggabungkan dua prediktor peluang akurasi hasil prediksi dapat
ditingkatkan. Hasil gabungan sistem Warige dan ENOS ditampilkan pada Tabel 2.
Apabila tahun tahun basah (warige) bersamaan dengan fenomena La Nina (tahun basah
ENOS) maka akan bergabung dua kondisi basah yang disebabkan oleh La Nina dan
tahun basah warige. Kombinasi dari dua tipe tahun basah ini akan menghasilkan hujan
yang lebat mulai bulan November hingga awal Musim kemarau (Mei). Bila nilai IOS
terus positif (>5) sepanjang musim kemarau maka akan menghasilkan kemarau basah.
Akan tetapi apabila La Nina berhenti sebelam memasuki musim kemarau maka
kemungkinan besar akan terjadi kemarau yang relatif kering. Sebaliknya apabila terjadi
tahun kering warige yang bersamaan dengan El Nino maka akan terjadi kekeringan
yang lebih parah dari biasanya.
Tabel 2 memperlihatkan curah hujan sebagai hasi dari pengaruh gabungan
fenomana ENOS dan aktivitas angin zonal yang diprediksi dengan warige. Hasil
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penggabungan yang disajikan pada Table 3. menunjukkan bahwa fenomena ENOS lebih
nyata dari pada fenomena angkasa (warige) pada semua areal pertanaman tembakau.
Tabel 2. Kombinasi tipe tahun warige (W) dan ENOS (E) untuk sifat hujan musim
Penghujan dan musim kemarau selama periode tahun 1950 -2012.
Tipe tahun warige dan
Musim Penghujan
Kombinasi
ENOS
AU
AE
Basah Π La Nina
BL
1418
1194
Basah Π Netral
BN
1268
1195
Basah Π El Nino
BE
1185
1036
Sedang Π La Nina
SL
1507
1236
Sedang Π Netral
SN
1362
1144
Sedang Π El Nino
SE
1213
962
Kering Π La Nina
KL
1378
1155
Kering Π Netral
KN
1247
971
Kering Π El Nino
KE
1043
822
Keterangan AU = areal utama AE areal perluasan

Musim Kemarau
AU
AE
743
518
423
284
314
206
467
296
427
279
299
178
398
245
331
159
226
88

Berdasarkan kombinasi tipe tahun di atas maka dilakukan penyederhanaan 1)
tipe BL, SL dikategorikan tahun Basah, tipe tahun BN, BE, SN. KL dikategorikan
tahun Sedang, tahun KE, KN dan SE dikategorikan tahun Kering.
Menggunakan SPIM Untuk Menyusun Strategi Menanam Tembakau
Pada tipe kemarau Basah belum memungkinkan untuk mulai tanaman tembakau
di areal perluasn. Bila penanaman dipaksa maka harus dibuat saluran drainase yang
sempurna. Pekerjaan ini akan memerlukan dana yang sangat besar bila dipaksakan
dapat terjadi lebih besar biaya dari pendapatan. Maka keputusan terbaik adalah
menunggu sampai hujan reda beberapa minggu kemudian. Alternatif lain adalah
mengganti tanaman tembakau dengan tanaman lain
Awal tanam (pemindahan) bibit tembakau dilakukan pada akhir bulan Juni
(Gambar 4). Selanjutnya karena maish ada potensi hujan pada bulan-bulan berikutnya
maka perlu dibuat sistem drainasi yang baik. Bahkan di areal perluasan yang
mempunyai tanah liat (Vertisol) sistem drainase yang sempurna bersifat krusial. Apabila
ini diabaikan maka kemungkinan besar akan terjadi gagal tanam atau penurunan hasil
yang drastis karena berkurangnya jumlah populasi tembakau yang dapat dipanen.
Pada musim kemarau tipe sedang di areal perluasan mempunyai tipe kemarau
kering, sedangkan di areal utama memperlihat tipe cenderung kemarau basah. Penaman
dapat dimuali bulan Mei dan berakhir bulan Agustus (Gambar 5). Diperlukan perlakuan
irigasi pada bula Juli hingga panen. Pada Jenis tanah Vertisol yang mempunyai irigasi
Embung perlakuan irigasi siram dilakukan lebih awal. Untuk itu perlu dilakukan
penyesuaian luas tanam dengan jumlah persediaan air di embung.
Musim kemarau tipe Kering dicirikan dengan hilangnya curah hujan lebih
awal, biasanya akhir april atau awal Mei. sangat menguntungkan bagi penanam
tembakau. Penanaman tembakau baik di areal uatma maupun di areal perluasan
sepenuh bergantung pada cadangan air irigasi maupun cadangan air embung’. Awal
tanam dilakukan awal Me (Gambar 6). Hujan terakhir yang terjadi pada bulan Mei ini
dipergunakan untuk persiapan atau pengelahan tanah.
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Gambar 4. Skema awal tanam tanaman tembakau berdasarkan perkiraan sifat hujan
musim kemarau basah.

Gambar 5. Skema awal tanam tembakau berdasarkan perkiraan sifat hujan musim
kemarau sedang
Apr
il

Mei

Mei

Juni

Juni

Juli

Juli

Agus

Agus

Sep

Sep

Sep

Pupuk
Hijau
Pengairan

Pembibitan
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bibit

tanam
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pertumbuhan

Masa panen

Gambar 6. Skema awal tanam tembakau berdasarkan perkiraan sifat hujan musim
kemarau kering
Tipe kemarau kering menciptakan kondisi terbaik bagi penanaman tembakau.
Penanaman tembakau dapat dilakukan lebih awal, yaitu pada dasarian kedua bulan Mei.
Dengan demikian panen daun berakhir lebih awal. Masa panen tanaman tembakau
berlangsung lebih kurang dua bulan. Pemanenan dilakukan setiap minggu dengan
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memetik dua daun setiap kali panen. Jumlah daun maksimal 14 daun sehingga
diperlukan minimal tujuh minggu untuk menyelesaikan panen. Setelah panen selesai
maka batang tembakau dicabut dan kalau masih ada sisa air irigasi lahan akan diairi dan
ditanami tanaman pupuk hijau guna pengembalian kesuburan tanah.
KESIMPULAN
Sistem prakiraan iklim musiman (SPIM) berbasis ENOS dan kearifan lokal
(warige) mampu memprediksi sifat hujan di musim hujan maupun pada musim
kemarau. Penggunaan fenomena ENOS memperlihatkan hubungan yang lebih nyata
pada kuantitas curah hujan dibandingkan dengan menggunakan warige. Penggabungan
kedua sistem prakiraan musim memberi kemampuan ramal yang lebih baik.
Penggunaan warige dan IOS untuk meramal sifat hujan musim kemarau dapat
mengurangi resiko gagal tanam tembakau karena kemarau Basah). Bila kemarau
bersifat kering penanaman dapat dilakukan pada akhir bulan April hingga Mei.
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PENGGUNAAN BIO-SLURRY (LIMBAH BIOGAS) SEBAGAI PUPUK
ORGANIK PADA TANAMAN KACANG PANJANG (Vigna sinensis) dan
CABE BESAR (Capsicum annum.L.)
(APPLICATION OF BIO-SLURRY AS AN ORGANIC FERTILIZER ON
CHILLY AND LONG-BEAN BASED CROPPING SYSTEM )
Karwati Zawani danSukartono
Fakultas Pertanian, Universitas Mataram
ABSTRAK
Bio-s;urry merupakan limbah akhir instalasi biogas berbasis kotoran hewan yang masih
mempunyai kandungan hara yang cukup tinggi. Pemanfaatannya sebagai pupuk organik
sangat terbatas oleh petani. Percobaan yang bertujuan untuk mengetahui respon
pertumbuhan dan hasil tananaman cabe (Capsicum annum.L.) (seri I) dan kacang
panjang (Vigna sinensis) (Seri II) akibataplikasi bio-slurry telah dilakukan lahan sawah
di Mataram Lombok. Perlakuan yang diuji pada masing-masing seri percobaan tersebut
adalah: 100% bio-slurry , 75% bio-slurry + 25% N,P,K), 50% bio-slurry + 50% N,P,K,
25% bio-slurry + 75% N,P,Kdan 100% N,P,K. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
aplikasi pupuk 100% bio-slurry pada tanaman cabe dan kacang panjang tidak berbeda
dengan aplikasikombinasi bio-slurry dan pupuk anorganik. Aplikasipupuk 100% bioslurry pada tanaman cabe dan kacang panjang menghasilkan buah masing-masing 9.24
ton/ha dan 17.73 ton/ha, tidak berbeda nyata dengan pemberian 100% pupuk phonska
dan/atau N,P,K.Hasil panen buah kacang panjang paling tinggi (20.5 ton/ha) diperoleh
pada perlakuan 75% bioslurrydan 25% N,P,K, sedangkan pada tanaman cabe besar,
berat buah tertinggi (9.92 ton/ha) pada perlakuan 100% pupuk anorganik. Hasil
percobaan pada tanaman kacang panjang, pilihan kombinasi pupuk terbaik
menggunakan 75% bio-slurry dan 25% pupuk anorganik dan dengan menggunakan
kombinasi pupuk tersebut dapat menghemat 75 % pupuk an organic.
ABSTRACT
Bio-slurry is a by-product of a biogas system derived from fermentation of animal fresh
dung. Bio-slurry contain rich of nutrients and therefore, it can be used as a potential
organic fertilizer for improving soil quality for healthy cropps. However, the use of
such organic fertilizer under cropping systen is still limited. Field experiment was
established to evaluate effect of applying bio-slurry on growth and yield of chilli
(Capsicum annum.L.) and also long-bean (Vigna sinensis) grown on light sandy soils
in Mataram, Lombok. Five treatments were tested for each of cropping system
including : application of 100% bio-slurry; 75% bio-slurry + 25% N,P,K; 50% bioslurry + 50% N,P,K; 25% bio-slurry + 75% N,P,K and 100% N,P,K. It can be
reported that the yield of chili and also yield of long-bean resulted from application of
100% bio-slurry was not significant different compared to the yield at combined of bioslurry and inorganic fertilizers of N, P, K. treatments. Yield of chili and long-bean
treated with 100% bio-slurry were 9.24 ton ha-1 and 17.73 ton ha-1respectivelly. The
highest yield reached 9.92 ton ha-1 recorded on chili (100% of inorganic fertilizers) and
20.5 ton ha-1 recorded at long-beans treated with 75% of bio-slurry plus 25% N, P, K.
Application of 75% bio-slurry plus 25% of inorganic fertilizers on long-bean cropping
system could reduce 75 % of inorganic fertilizers.
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LATAR BELAKANG
Terjadinya krisis energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) yang
diindikasikan oleh meningkatnya harga BBM dunia telah membuat Indonesia perlu
mencari sumber-sumber bahan bakar alternatif yang mungkin dikembangkan di
Indonesia. Upaya untuk mengatasi krisis BBM adalah mencari bahan bakar alternatif
yang terbarukan. Salah satu pilihan dari sekian banyak bahan bakar terbarukan tersebut
adalah gas methan. Gas yang berasal dari limbah: sampah dan kotoran ternak yang
diproses dalam digester yang kemudian disebut biogas atau gas bio. Bahan bakar ini
bisa dibuat dan cocok jika dikembangkan di pedesaan-pedesaan, karena di pedesaanpedesaan banyak terdapat ternak, seperti sapi, kambing, domba, dan sebagainya,
lagipula proses pembuatan dan operasinya tidak rumit.
Instalasi biogas, selain menghasilkan gas methan, juga menghasilkan ”bioslurry”. Dalam satu reaktor berukuran 4 m3 dapat menghasilkan ”bio-slurry” sebanyak
5 kg/hari. Di P. Lombok, reaktor biogas yang sudah terbangun mencapai 300 buah pa
akhir tahun 2011. yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang ramah
lingkungan, namun sampai saat ini penggunaan bio-slurry belum banyak dimanfaatkan
oleh petani. Hal ini disebabkan karena belum ada informasi data hasil aplikasi bio-slurry
atau testimoni yang meyakinkan petani mengenai hasil penggunaaan bio-slurry dalam
kegiatan budidaya tanaman pangan maupun hortikultura. Oleh karena itu, ujicoba
aplikasi bio-slurry (limbah biogas) sebagai pupuk organik pada tanaman sayuran telah
dilakukan untuk mempelajari pengaruh penggunaan bio-slurry terhadap pertumbuhan
dan hasil tanaman sayuran, terutama cabe dan kacang panjang.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
a. Mempelajari pengaruh aplikasi bio-slurry (limbah biogas) terhadap pertumbuhan
dan hasil tanaman cabe besar (Capsicum annum.L.) dan kacang panjang (Vigna
sinensis)
b. Mempelajari dosis penggunaan pupuk organik bio-slurry (limbah biogas) yang
optimum untuk berbagai jenis sayuran, khususnya tanaman cabe dan kacang
panjang .
Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada
masyarakat/petani tentang penggunaan pupuk organik bio-slurry (limbah biogas) dan
sebagai bahan acuan dalam budidaya sayuran, khususnya tanaman cabe dan kacang
panjang secara organik dan ramah lingkungan.
BAHAN DAN METODA
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental
dengan percobaan di lapangan dan analisa laboratorium.
Rancangan Percobaan
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan
acak kelompok (RAK) dengan sistim seri, yaitu:
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1. Seri I pada tanaman Cabe besar (Capsicum annum)
2. Seri II pada tanaman kacang panjang (Vigna sinensis)
Masing-masing seri diperlakukan dengan pupuk organik (bio-slurry) dan pupuk
anorganik (NPK) dengan kombinasi perlakuan sebagai berikut :
Seri I; Perlakuan pada cabe besar (Capsicum annum) adalah :
No
1
2
3
4
5

Kode Perlakuan

Bio-slurry

K1 (100% bio-slurry)
K2 (75% bio-slurry + 25% N,P,K)
K3 (50% bio-slurry + 50% N,P,K)
K4 (25% bio-slurry + 75% N,P,K)
K5 (100% N,P,K)

500
375
250
125
-

Urea
TSP
per tanaman (gram)
0.94
0.63
1.88
1.25
2.81
1.88
3.75
2.5

KCl
0.63
1.25
1.88
2.5

Dimana dosis: 100% bio-slurry setara 20 ton/ha
100% urea setara 150 kg/ha
100% TSP setara 100 kg/ha
100% KCl setara 100 kg/ha
Seri II; perlakuan pada tanaman kacang panjang (Vigna sinensis) adalah :
No
1
2
3
4
5

Kode Perlakuan
P1 (100% bio-slurry)
P2 (75% bio-slurry + 25% N,P,K)
P3 (50% bio-slurry + 50% N,P,K)
P4 (25% bio-slurry + 75% N,P,K)
P5 (100% N,P,K)

Bio-slurry
Phonska
per tanaman (gram)
500
375
1
250
2
125
3
4

Dimana dosis: 100% bio-slurry setara 2 ton/ha
100% phonska setara 4 kg/tanaman
Masing-masing perlakuan pada setiap seri diulang empat kali, sehingga untuk setiap seri
percobaan diperoleh 20 petak percobaan.
Analisis Data
Data hasil pengamatan ini dianalisa dengan analisis ragam (analysis of
variance) pada taraf nyata 5%. Bila ada beda nyata antar perlakuan dilanjutkan dengan
uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf nyata 5%.
Tempat dan Waktu Percobaan
Penelitian ini dilaksanakan di sawah milik petani di Kelurahan Rembiga,
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, pada bulan Mei sampai November 2011.
Sedangkan analisa NPK bio-slurry dilakukan di Laboratorium Analitik Universitas
Mataram.
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Parameter Yang Diamati
Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk tanaman cabe adalah; tinggi tanaman, jumlah daun, umur tanaman saat
berbunga, jumlah cabang produktif, umur tanaman saat berbuah, persen bunga
menjadi buah, berat buah per buah, berat buah per petak, berat buah per
tanaman, dan jumlah buah pertanaman.
b. Untuk tanaman kacang panjang adalah; jumlah daun, umur saat berbunga, berat
buah per buah, dan berat buah per bedeng.
c. Untuk mengetahui kualitas unsur hara pupuk organik bio-slurry (limbah biogas)
ini dilakukan analisa kandungan N, P dan K tersedia dan C/N rasio pada bioslurry tersebut di laboratorium analitik Universitas Mataram.

HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.
Hasil Analisis Kandungan Hara Bio-slurry.
Bio-slurry merupakan hasil dari reaktor biogas selain gas methan. Bio-slurry ini
didapatkan dari reaktor biogas milik masyarakat di Desa Gapura, Lombok Tengah.
Sebelum dimanfaatkan untuk pupuk, bio-slurry telah dianalisis untuk mengetahui
kandungan N, P, K dan C/N ratio nya. Hasil analisis bio-slurry tersebut disajikan pada
table 1 berikut ini :
Tabel 1. Hasil analisis N, P, K Bio-slurry
No
1
2
3
4
5
6

Parameter
Kadar lengas
C- organik
N
P
K
C/N

Bio-slurry padat (%)
11.042
18.702
1.725
0.725
0.870
10

Bio-slurry cair (%)
0.460
0.073
0.035
0.150
6

Sumber : Lab Analitik UNRAM, 2011
3.2.

Hasil Pengamatan Jumlah Daun.

Daun merupakan tempat bagi berlangsungnya proses fotosintesis yang akan
menghasilkan fotosintat yang dibutuhkan selama pertumbuhannya. Jumlah daun tiap
tanaman akan mempengaruhi kemampuan tanaman dalam berfotosintesis. Hasil
pengamatan parameter laju pertambahan jumlah daun pada uji coba aplikasi bio-slurry
pada tanaman kacang panjang (Vigna sinensis) dan cabe besar (Capsicum annum)
disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 dijelaskan bahwa, secara statistik laju
pertambahan jumlah daun pada tanaman kacang panjang maupun tanaman cabe tidak
berbeda nyata pada semua perlakuan, namun ada kecenderungan perlakuan P4 (25%
bio-slurry + 75% phonska) pada tanaman kacang panjang dan K4 (25% bio-slurry +
75% pupuk N,P,K) pada tanaman cabe besar, menghasilkan jumlah daun yang lebih
banyak dibandingkan dengan perlakuan yang lain.
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Tabel 2. Purata hasil pengamatan parameter laju pertambahan jumlah daun
(helai/minggu) pada tanaman kacang panjang (Vigna sinensis) dan tanaman
cabe besar (Capsicum annum)
Perlakuan
P1
P2
P3
P4
P5
BNJ 5%

Laju pertumbuhan daun Kacang
Panjang
21
24
28
30
23
-

Laju pertumbuhan daun
Cabe besar
40.33
51.34
51.71
53.77
47.07
-

Perlakuan
K1
K2
K3
K4
K5
BNT 5 %

Keterangan :
K1 = 0.5 kg bio-slurry/tanaman + 0 g Urea/tanaman, 0 g TSP/tanaman dan 0 g KCl/tanaman.
K2 = 0.375 kg bio-slurry/tanaman + 0,94 g Urea/tan, 0.63 g TSP/tan dan 0.63 g KCl/tan.
K3 = 0.25 kg bio-slurry/tanaman + 1.88 g Urea/tan, 1.25 g TSP/tan dan 1.25 g KCl/tan.
K4 = 0.125 kg bio-slurry/tanaman + 2.81 g Urea/tan, 1.88 g TSP/tan dan 1.88 g KCl/tan.
K5 = 0 kg bio-slurry/tanaman + 3.75 g Urea/tan, 2.5 g TSP/tan dan 2.50 g KCl/tan.
P1 = 500 g bio-slurry/tan
P2 = 375 g bio-slurry+ 1 g phonska/tan
P3 = 250 g bio-slurry + 2 g phonska/tan
P4 = 125 g bio-slurry + 3 g phonska/tan
P5 = 4 g phonska/tan

3.3.

Hasil Pengamatan Muncul Bunga

Salah satu indikator pertumbuhan generatif adalah munculnya bunga dan
bunga merupakan cikal bakal buah yang merupakan produk utama dari suatu tanaman,
khususnya tanaman penghasil buah seperti cabe dan kacang panjang. Pada tanaman
kacang panjang, bunga mulai muncul pada umur 26 hari setelah tanam. Persentase
bunga tanaman sampel paling tinggi diperoleh pada tanaman yang diperlakukan 100%
pupuk phonska (P5), dan yang paling rendah pada perlakuan P1 (100 % bio-slurry).
Hasil pengamatan persentase bunga pada tanaman sampel disajikan pada Tabel 3. Pada
tanaman cabe besar (Capsicum annum), bunga muncul lebih awal pada tanaman yang
diperlakukan dengan K3 (50 % slurry dan 50 % pupuk anorganik), namun berdasarkan
uji statistic ANOVA 5 % saat muncul bunga tidak berbeda nyata pada semua perlakuan.
Table 3. Hasil Pengamatan Persentase Muncul Bunga Tanaman Kacang Panjang
Perlakuan

Blok I

Blok II

P1
P2
P3
P4
P5

25
75
50
75
75

50
50
100
75
100

Blok III
%
50
75
50
25
100

Blok IV

Rerata

25
100
100
100
50

37,50
75
75
68.75
81.25

Hasil pengamatan purata umur berbunga tanaman cabe pada semua perlakuan
disajikan pada Tabel 4.
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Tabel 4. Purata dan hasil uji lanjut terhadap parameter umur berbunga (HST)
dan jumlah cabang produktif tanaman cabe besar
Perlakuan
K1
K2
K3
K4
K5
BNJ 5%

3.4.

Umur berbunga (HST)
30,71
28,67
28,29
30,92
30,46
-

Jumlah cabang produktif (cabang)
37,95
36,83
38,34
45,41
42,62
-

Jumlah Bunga, Persentase Bunga menjadi Buah dan Jumlah Buah
Tanaman Cabe Besar (Capsicum annum.L)

Hasil pengamatan rerata parameter jumlah bunga, persentase bunga menjadi
buah dan jumlah buah disajikan pada table 5 berikut ini.
Tabel 5. Purata dan hasil uji lanjut terhadap parameter jumlah bunga (tangkai),
persentase bunga menjadi buah (%) dan jumlah buah/tan (buah)
Perlakuan
K1
K2
K3
K4
K5
BNJ 5%

Jumlah bunga
(tangkai)
221,96
260,67
261,04
283,83
248,54
-

Persentase bunga menjadi
buah (%)
11,85
9,77
11,30
12,75
13,29
-

jumlah buah (buah)
23,67
25,13
27,75
29,29
27,96
-

Hasil analisis of variance (ANOVA) 5 % terhadap jumlah bunga, persentase
jumlah bunga menjadi buah dan jumlah buah cabe besar, berbeda tidak nyata pada
semua perlakuan.
3.5.

Berat Buah per Buah, Berat Buah per Tanaman dan Berat Buah per Petak

Buah merupakan produk utama pada tanaman, termasuk kacang panjang dan
cabe besar. Parameter buah yang diamati pada tanaman kacang panjang meliputi berat
buah/buah dan berat buah/bedeng, sedangkan pada tanaman cabe besar meliputi berat
buah/buah, berat buah/tan dan berat buah /bedeng. Hasil pengamatan berat buah pada
tanaman kacang panjang dan cabe besar disajikan pada table 6.
Aplikasi limbah bio-slurry sebagai pupuk alternatif dan kombinasinya dengan
berbagai dosis pupuk anorganik, memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap
berat buah/buah, berat buah/tanaman dan berat buah/bedeng pada tanaman kacang
panjang maupun tanaman cabe besar. Artinya aplikasi 100% bio-slurry pada tanaman
kacang panjang dan tanaman cabe besar menghasilkan berat buah yang sama dengan
tanaman yang diberikan 100% N,P,K (phonska) maupun kombinasinya. Dari fenomena
tersebut mengindikasikan bahwa prospek bio-slurry sebagai pupuk alternatif pengganti
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pupuk anorganik dalam kegiatan budidaya tanaman kacang panjang dan cabe besar
cukup bagus di masa yang akan datang.
Tabel 6. Purata dan hasil pengamatan parameter berat buah per buah (g) berat buah per
tanaman (g) dan berat buah per petak (g) pada tanaman kacang panjang dan
Cabe besar.
Perlakuan

Kacang panjang
Perlakuan
berat
Berat
Berat
buah/buah buah/bedeng
buah/buah
(g)
(g)
(g)
P1
20,55
13295 K1
10,43
P2
23,42
15356 K2
10,87
P3
24,86
13667,5 K3
9,59
P4
20,24
14405 K4
9,79
P5
25,58
17238,75 K5
11,60
BNJ 5%
BNJ 5%
Keterangan : Perlakuan sama seperti pada Tabel 2

Cabe besar
Berat
Berat
buah/tan buah/bedeng
(g)
(g)
368,3
6927,3
406,2
6315,8
394,7
6872,5
415,8
6737,5
416,5
7439,3
-

Aplikasi P1 500 g slurry/ tanaman dapat menghasilkan 13.295 g (13,3 kg) buah
kacang panjang per bedeng atau setara dengan 17.7 ton per ha; dan pada perlakuan
aplikasi bio-slurry 375 g bio-slurry + 1 g ponska/tanaman, menghasilkan 20.5 ton/ha
(table 6). Artinya dengan menggunakan 25% dari dosis standar pupuk anorganik,
menyamai hasil tanaman yang diberikan dengan 100% dosis pupuk anorganik. Dengan
demikian, secara ekonomi penggunaan pupuk bio-slurry dapat menghemat biaya
pembelian pupuk anorganik sebanyak 75%. Berbeda dengan tanaman cabe besar,
aplikasi 100% slurry (500 g/tanaman), menghasilkan 9,24 ton/ha dan pada perlakuan
100% pupuk anorganik (3,75 g Urea/tan, 2.5 g TSP/tan dan 2.50 g KCL/tan)
menghasilkan 9.92 ton/ha. Jika dilihat selisih produksi buah yang dihasilkan dari kedua
perlakuan tersebut diatas tidak signifikan, namun jika dibandingkan dengan hasil
budidaya tanaman cabe besar dengan paket intensifikasi pupuk anorganik, petani bisa
menghasilkan 20 ton/ha cabe besar. Dari fenomena ini mengindikasikan bahwa dosis
500 g bio-slurry per tanaman cabe besar belum cukup untuk mendukung pertumbuhan
dan hasil yang optimal, sehingga di masa yang akan datang masih ada peluang untuk
meningkatkan produksi cabe dengan perbaikan teknologi budidaya, terutama dengan
meningkatkan dosis pemberian pupuk organic (bio-slurry). Namun disisi lain, secara
ekonomis, budidaya secara organik dengan masukan bahan-bahan alami seperti bioslurry lebih menguntungkan karena dapat menghemat biaya pengeluaran untuk
pembelian pupuk. Kemudian dari segi lingkungan, dapat mencegah pencemaran dan
menjaga kebersihan kandang. Dari segi kualitas hasil, produk sayuran lebih sehat dan
hiegenis (bebas pestisida dan bahan kimia).
Hasil pengamatan berat buah/bedeng pada tanaman kacang panjang pada
masing-masing blok cukup signifikan. Berat buah/bedeng tanaman kacang panjang
paling tinggi diperoleh pada blok 3 (gambar 1). Hal ini menunjukkan bahwa faktor
lingkungan sangat penting, artinya dalam mempengaruhi pertumbuhan dan hasil
tanaman, sehingga optimalisasi lingkungan perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil
yang lebih baik. Artinya masih ada peluang untuk meningkatkan produksi kacang
panjang maupun cabe besar, dengan cara memperbaiki lingkungan tumbuh antara lain
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meningkatkan kesuburan lahan lewat pemberian pupuk, khususnya aplikasi bio-slurry
yang tepat dan berimbang.

Gambar 1. Diagram berat buah/bedeng tanaman kacang panjang

KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
1. Pemberian pupuk 100% bio-slurry pada tanaman cabe dan kacang panjang
menunjukkan hasil yang tidak berbeda dengan pemberian pupuk kombinasi bioslurry dengan pupuk anorganik.
2. Bunga muncul lebih awal pada tanaman cabe yang di pupuk 100% bio-slurry
namun pada tanaman kacang panjang tidak ada perbedaan awal munculnya
bunga.
3. Pemberian pupuk 100% bio-slurry (500 g/tanaman) pada tanaman cabe dan
kacang panjang menghasilkan buah masing-masing 9.24 ton/ha dan 17.73
ton/ha dan tidak berbeda nyata dengan pemberian 100% pupuk phonska (4
g/tanaman) dan/atau N,P,K (3.75 g Urea/tan, 2.5 g TSP/tan dan 2.50 g
KCL/tan).
4. Hasil panen buah kacang panjang paling tinggi (20.5 ton/ha) diperoleh pada
perlakuan P2 (375 g bio-slurry + 1 g phonska), sedangkan pada tanaman cabe
besar, berat buah tertinggi (9.92 ton/ha) pada perlakuan 100% pupuk anorganik
(3.75 g Urea/tan, 2.5 g TSP/tan dan 2.50 g KCL/tan)
5. Untuk menjaga keseimbangan bahan organik yang terkandung di dalam tanah
dan mendukung pertanian yang berkesinambungan dan produktif, pilihan pupuk
terbaik dengan melakukan kombinasi bio-slurry dan pupuk anorganik. Hasil
percobaan pada tanaman kacang panjang, pilihan kombinasi pupuk terbaik
menggunakan 75% bio-slurry dan 25% pupuk anorganik dan dengan
menggunakan kombinasi pupuk tersebut dapat menghemat 75 % pupuk an
organic.
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4.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan sebagai berikut :
Aplikasi bio-slurry 375 g yang dikombinasikan dengan 1 g ponska/tanaman
pada kacang panjang dapat dijadikan alternatif acuan pemupukan pada kegiatan
budidaya kacang panjang, sedangkan pada tanaman cabe besar, aplikasi 500 g bioslurry/tanaman dapat dijadikan alternatif pupuk dasar. Namun untuk mendapatkan
dosis pemupukan bio-slurry yang optimum dan kombinasinya, perlu dilakukan uji coba
lebih lanjut dengan menggunakan dosis bio-slurry yang lebih tinggi dan kombinasi
yang tepat guna mendapatkan efisiensi pemupukan dan produksi yang optimum pada
tanaman cabe dan kacang panjang. Dengan demikian upaya untuk meminimalisir
penggunaan pupuk anorganik dapat dilakukan secara bertahap di tingkat petani dan
sekaligus memasyarakatkan penggunaan bio slurry sebagai pupuk alternatif yang murah
dan ramah lingkungan .
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(THE POTENTIAL USE OF BIO-SILICA TO IMPROVE PRODUCTIVITY AND
DROUGHT STRESS RESISTANCE ON PALM OIL)
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PT Riset Perkebunan Nusantara
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ABSTRAK

Iklim merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang produktifitas tanaman.
Anomali iklim dapat mempengaruhi faktor biotik seperti hama dan penyakit serta faktor
abiotik yang mencakup perubahan curah hujan, suhu, gelombang panas, dan kehilangan
air. Sebagai upaya mengatasi pengaruh negatif dari anomali ini, pengembangan usaha
perkebunan dengan daya tahan tinggi terhadap kondisi yang kurang menguntungkan
tidak terlepas dari penerapan teknologi yang dihasilkan dari aktivitas riset bioteknologi,
salah satunya adalah pemanfaatan biosilika. Silika (Si) merupakan unsur kedua yang
kandungannya di dalam tanah cukup melimpah dengan konsentrasi yang sangat
beragam antara <1 sampai dengan 45% dari berat kering tanah. Pemanfaatan silika
dalam bentuk tersedia (bio-silika) bagi tanaman pertanian dan perkebunan memiliki
potensi sebagai mediator untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim
khususnya dalam kondisi musim kering yang berkepanjangan. Dalam hal
mengoptimalkan ketersediaan Si bagi tanaman, di dalam tanah terdapat sejumlah besar
mikroorganisme yang dapat melepaskan ikatan silika dari mineral silika. Species
mikroorganisme tersebut antara lain Bacillus cladolytycus, B. mucilaginosus,
Pseudomonas sp, dan Penicillium sp. Berdasarkan laporan riset diketahui bahwa bakteri
pelarut silika dapat meningkatkan pertumbuhan, kadar klorofil, dan biomassa tanaman.
Tulisan ini menyajikan uraian tentang peran mikroorganisme dan pemanfaatan biosilika
untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan kelapa sawit terhadap cekaman
kekeringan yang berkepanjangan sebagai dampak anomali iklim saat ini.
Kata Kunci : bio-silika, cekaman kekeringan, , kelapa sawit, perubahan iklim
ABSTRACT
Climate is one important factor in supporting the productivity of crops. Climate
anomalies may affect biotic factors such as pests and diseases and abiotic factors that
include changes in rainfall, temperature, heat waves, and water deficient. In an effort to
overcome the negative effect of this anomaly, development of plantation business with
high resistance to adverse conditions cannot be separated from application of
technology resulting from biotechnology research activities that one of which is the use
of bio-silica. Silica (Si) is the second most abundant element in the soil with
concentration vary between <1 to 45% of the dry weight of the soil. Utilization of silica
in the form available (bio-silica) to plants and agriculture has the potential as a
mediator to improve resilience to climate change, especially in conditions of prolonged
dry season. In terms of optimizing the availability of Si to the plants, there are a large
number of microorganisms in the soil that can solubilize silica such as Bacillus
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cladolytycus, B. mucilaginosus, Pseudomonas sp, and Penicillium sp. Based on the
research, these microorganisms can promote the growth, chlorophyll content, and
biomass. This paper presents the role of microorganism and utilization bio-silica to
improve the productivity and drought stress resistance of palm oil on prolonged
drought as the impact of climate change.
Keywords : bio-silica, drought stress, palm oil, climate change.

LATAR BELAKANG
Tanaman kelapa sawit tergolong peka terhadap cekaman kekeringan. Kehilangan
produksi akibat kekeringan dapat mencapai 30%. Kondisi ini perlu segera mendapat
perhatian yang cukup besar dari managemen kebun khususnya mengingat saat ini dan
pada beberapa tahun ke depan pengaruh cekaman kekeringan akan semakin meningkat
sebagai dampak dari perubahan iklim yang telah terjadi pada beberapa tahun terakhir
ini. Salah satu upaya yang mudah dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan
tanaman kelapa sawit terhadap cekaman kekeringan adalah melalui aplikasi silika (Si)
dalam bentuk tersedia (H4SiO4) bagi tanaman tersebut. Silika mampu meningkatkan
ketahanan tanaman terhadap cekaman kekeringan melalui mekanisme meningkatkan
kesetimbangan kadar air dalam jaringan, meningkatkan aktivitas fotosintesis, serta
penguatan dinding sel. Penguatan pada dinding sel selain membuat tanaman lebih
toleran terhadap cekaman kekeringan juga lebih toleran terhadap infeksi penyakit akar
seperti busuk pangkal batang yang secara umum disebabkan oleh Ganoderma sp. Peran
silika lainnya yang tidak kalah penting adalah mengurangi kehilangan air dengan
mekanisme mengurangi transpirasi kutikula dan pada saat yang bersamaan
meningkatkan laju asimilasi CO2 dan pembukaan stomata.
Pada saat ini Si belum mendapat perhatian yang serius terkait fungsi utamanya
seperti di atas dan dampak yang akan diperoleh pada peningkatan produktifitas
tanaman. Sumber Si yang siap diserap oleh tanaman sangat terbatas dan merupakan
produk impor yang harganya mahal. Di Indonesia sumber Si yang melimpah adalah
mineral kuarsa yang kelarutannya sangat rendah. Disamping itu, bahan baku Si yang
cukup melimpah juga dapat diperoleh dari tandan kosong kelapa sawit (TKKS). Si dari
kedua jenis bahan tersebut masih memerlukan aktivasi untuk meningkatkan
kelarutannya.
Teknologi aktivasi dengan bakteri dan fungi untuk meningkatkan kelarutan
mineral lokal telah dilakukan di Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri
Indonesia selama kurun waktu 1998-2012. Mineral lokal yang telah diteliti dan
dikembangkan dalam skala semi komersial melalui aktivasi dengan menggunakan
bakteri dan fungi mencakup batuan fosfat eks Cileungsi dan Madura (Santi et al., 2000;
Goenadi et al., 2000; Goenadi & Santi, 2013). Selain itu pula bioaktivasi juga telah
dilakukan terhadap dolomit untuk menggantikan kieserit (Santi & Goenadi, 2012a) dan
batuan feldspar sebagai sumber K untuk menggantikan MOP (Santi & Goenadi, 2012b).

SUMBER SILIKA
Silika merupakan salah satu unsur terbanyak di dalam kerak bumi. Silika
menempati 27,7% setelah oksigen sebesar 47% dari total berat di dalam tanah
(Chanchal et al., 2016). Dalam proses pelapukan batuan dihasilkan senyawa Si berupa
mineral alumino-silikat. Mineral dalam bentuk padat ini selanjutnya mengalami
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pelapukan sehingga terurai menjadi unsur-unsur hara yang tersedia bagi tanaman
(Djajadi, 2013). Di dalam tanah, Si tersedia dijumpai dalam bentuk asam silikat
(H4SiO4) dengan jumlah yang bervariasi. Diedrich et al. (2012) menyatakan bahwa
kelarutan Si sangat tergantung pada ukuran partikel senyawa pembawanya. Silika telah
dinyatakan sebagai suatu unsur penting oleh Association of American Plant Food
Control Officials (AAPFCO). Silika merupakan Si yang mengandung kristalin atau
senyawa amourphous seperti calcium silikat (CaSiO3), magnesium silikat (MgSiO3),
natrium silikat (Na2SiO3 ), atau kalium silikat (K2SiO3). Asam silikat atau asam
monosilikat [Si(OH)4, atau H4SiO4] merujuk pada bentuk tersedia Si yang dapat
dimanfaatkan oleh tanaman (Heckman, 2013). Silika dihasilkan dari proses pelapukan
mineral primer dan sekunder termasuk liat silika dalam tanah. Sumber utama silika di
dalam larutan tanah merupakan hasil dekomposisi residu tanaman, disosiasi polimer
H4SiO4, pelepasan silika dari besi, aluminium oksida dan hidroksida, pelarutan mineral
non kristal dan kristal serta penambahan pupuk silika (Korndorfer et al., 2001). Residu
tanaman, khususnya tanaman pengakumulasi silika dapat digunakan sebagai sumber
silika. Bahan anorganik seperti kuarsa, liat, mika, dan feldspar kaya akan silika tetapi
minim kemampuannya jika digunakan sebagai pupuk karena kelarutan silikanya
tergolong rendah (Chanchal et al., 2016).
Sumber-sumber Si yang dapat digunakan terutama adalah dari mineral pembawa
Si seperti wollastonit (Pereira et al., 2004). Namun mineral ini sulit ditemukan di
Indonesia. Mineral lain yang menjadi senyawa Si adalah feldspar, zeolite, dan kuarsa.
Namun, Si di dalam mineral-mineral tersebut tergolong sukar larut. Di sisi lain tanaman
kelapa sawit memiliki limbah yang melimpah berupa TKKS yang terbukti memiliki
senyawa Si yang terletak dalam serat-seratnya, yang mencapai kadar 11-19% v/v (Omar
et al., 2014). Praktek aplikasi TKKS langsung ke lapangan atau yang melalui proses
pengomposan (Goenadi, 2006) terlebih dahulu dapat dipandang sebagai pengembalian
Si ke dalam tanah selain unsur-unsur lainnya terutama C-organik. Namun, studi khusus
tentang aspek ini belum pernah dipublikasikan.
Kebutuhan silika tersedia yang dapat diserap oleh tanaman dapat dipenuhi dengan
mengaktivasi bahan baku silika yang cukup melimpah di dalam negeri seperti mineral
kuarsa dan TKKS. Bahan silika diproses dengan mencampurkan 5% bakteri pelarut
silika secara homogen ke dalam campuran mineral kuarsa yang telah dikeringkan
(biosilika). Untuk bioaktivasi kompos TKKS digunakan 5% (b/b) bakteri pelarut silika
yang dikemas dalam bahan pembawa padat. Sementara itu, bahan kompos TKKS dapat
diperoleh dari proses pengomposan cacahan TKKS dengan bioaktivator selama dua
minggu.

BAKTERI PELARUT SILIKA
Kelarutan Si di dalam tanah tergantung pada pH, kadar air, jumlah dan jenis
kation serta senyawa organik di dalam tanah (Sauer et al., 2006). Kandungan silika di
dalam tanah tergantung pada tipe tanah dan konsentrasinya bervariasi dari 200-350 g Si
per kg tanah berliat sampai dengan 450-480 g Si per kg tanah tekstur berpasir
(Balakhnina & Borkowska, 2013). Penurunan kandungan silika yang dapat tersedia di
dalam tanah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena berhubungan
erat dengan penurunan produktivitas secara progresif yang dapat terjadi pada beberapa
jenis tanaman, termasuk kelapa sawit. Oleh karena itu, peran bakteri pelarut silika
merupakan salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam penyediaan silika di
dalam tanah.
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Bakteri pelarut silika menjadi salah satu fokus utama para peneliti terkait
kemampuannya dalam membantu ketersediaan silika bagi tanaman. Beberapa hasil
penelitian menunjukkan bahwa kecukupan silika bagi tanaman berdampak positif pada
peningkatan ketahanan tanaman terhadap cekaman kekeringan, hama penyakit, dan
meningkatkan produksi (Vasanthi et al, 2013). Di dalam tanah, bakteri pelarut silika
juga berperan dalam melepaskan ikatan fosfat, kalium, besi, dan kalsium dari mineral
silika, sehingga menjadi bentuk tersedia bagi tanaman. Berdasarkan hasil beberapa
penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa bakteri pelarut silika dapat
meningkatkan pertumbuhan, kadar klorofil, dan biomassa tanaman.
Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia (PPBBI) telah memiliki
koleksi beberapa isolat bakteri dan fungi yang memiliki kemampuan dalam melarutkan
silika. Biakan tersebut dipelihara dalam agar miring berisi medium Bunt & Rovira
dengan komposisi: 20 g glukosa; 1 g pepton; 1 g ekstrak khamir, 0,5 g (NH4)2 SO4; 0,4
g K2HPO4; 0,1 g MgCl2; 0,01 g FeCl3; 250 mL ekstrak tanah; 20 g agar bakteriologi;
750 ml akuades; pH ditetapkan 6.6-7.0, atau dapat pula digunakan Ektrak Tanah Agar
dengan komposisi: 1,0 g glukosa; 0,5 g K2HPO4; 100 ml ekstrak tanah; 20 g agar
bakteriologi; 900 mL akuades; dan pH ditetapkan menjadi pH 7,0-7,.2. Medium uji
diperkaya dengan 0,25% magnesium trisilikat sebagai indikator keefektifan bakteri
dalam melarutkan silika (Vasanthi et al., 2013). Morfologi bakteri pelarut silika terpilih
diamati dalam medium padat Bunt & Rovira (Tabel 1 dan Gambar 1), sementara sifat
fisiologi dianalisis dengan menggunakan microbac identification kits (Tabel 2).
Karakterisasi sifat fisiologi diperlukan untuk identifikasi awal potensi metabolisme
fisiologi yang dapat dilakukan oleh isolat terpilih. Analisis fisiologi ini dapat pula
digunakan sebagai data base dalam menjaga kemurnian isolat untuk tahapan kegiatan
riset selanjutnya. Berdasarkan analisis tersebut diketahui bahwa bakteri pelarut silika
terpilih dapat menghasilkan asam sitrat, serta menggunakan gula sederhana sebagai
sumber karbon dalam media pertumbuhannya.
Pengujian efektivitas bakteri pelarut silika dapat ditinjau dari kemampuan bakteri
tersebut dalam menghasilkan asam sitrat, oksalat, dan asetat. Kemampuan bakteri
dalam menghasilkan asam organik diuji pada medium cair Bunt & Rovira yang
diperkaya dengan 0,25% magnesium trisilikat (Tabel 3). Inkubasi dilakukan pada
temperatur 28oC di atas mesin pengocok dengan kecepatan 200 rpm selama 96 dan 192
jam dengan tujuan untuk mengetahui kondisi optimum dari masing-masing bakteri
dalam menghasilkan asam organik yang berperan dalam kelarutan silika .
Tabel 1. Morfologi bakteri pelarut silika dalam medium padat Bunt & Rovira.
Species bakteri
pelarut silika
B. cenocepacia
A. punctata
B. vietnamiensis

Bentuk Koloni
irregular-raisedundulate
irregular-raisedundulate
Irregular-flat-undulate

Morfologi
Warna
Koloni
cream

Pewarnaan
gram
negatif

Bentuk sel

cream

negatif

batang

cream

negatif

batang
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(a)
(b)
(c)
Gambar 1. B. cenocepacia (a); A. punctata (b); dan B. vietnamiensis (c).

Tabel 2. Analisis fisiologi spesies bakteri pelarut silika.
Jenis Analisis

Lysine
Ornithine
H2S
Glucose
Manitol
Xylose
ONPG/β-galactosidase
Indol
Urease
VP
Citrate
TDA/Indolpyruvat
Gelatin
Malonat
Inositol
Sorbitol
Rhamnose
Sucrose
Lactose
Arabinose
Adonitol
Raffinose
Salicin
Arginin
Nitrat

Burkholderia
cenocepacia
+
+
+
+
+
+
+
-

Hasil
Aeromonas
punctata
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Burkholderia
vietnamiensis
+
+
+
+
+
-

Berdasarkan data pada Tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa bakteri pelarut
silika terpilih yang digunakan sebagai bahan aktif proses aktivasi mineral kuarsa dan
TKKS memiliki kemampuan menghasilkan tiga jenis asam organik yang berperan
dalam mekanisme pelarutan silika.
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Tabel 3. Produksi asam organik dari bakteri pelarut silika
Spesies bakteri
pelarut silika

B. cenocepacia
A. punctata
B. vietnamiensis

Produksi asam organik (ppm)
Asam sitrat
Asam asetat
Asam oksalat
96 jam 192 jam 96 jam 192 jam 96 jam 192 jam
inkubasi inkubasi inkubasi inkubasi inkubasi inkubasi
174
237
3108
3141
777
935
504
529
1282
1728
252
1318
170
603
3023
1375
1167
450

PERAN SILIKA DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN TERHADAP
CEKAMAN KEKERINGAN DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN KELAPA
SAWIT.
Tanaman secara umum memerlukan unsur hara makro dan mikro untuk
mendukung pertumbuhan dan produktivitasnya. Dari sekian banyak hara makro dan
mikro esensial yang sudah lama dikenal, silika (Si) belum dianggap sebagai unsur hara
esensial walaupun mulai dipahami bahwa unsur ini sangat bermanfaat bagi tanaman.
Hal lain yang dapat diperoleh dari aplikasi silika ke dalam tanah adalah peningkatan
serapan P oleh tanaman karena Si akan berkompetisi dengan Al dan Fe yang mengikat
P. Chidrawar et al. (2014) menyebutkan bahwa tanaman menyerap Si sama banyaknya
dengan beberapa unsur hara makro, meskipun Si belum dikenal sebagai unsur hara
makro. Kajian yang lain menunjukkan peran penting Si dalam memperbaiki
pertumbuhan dan perkembangan berbagai jenis tanaman. Rendahnya penerimaan atas
fakta ini disebabkan oleh kurangnya studi yang sistematis tentang Si. Edward (2014)
juga melaporkan bahwa penggunaan Si memiliki potensi menjadi unsur fundamental
dalam mendukung pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan, produksi
biologi/organik, dan penyelamatan lingkungan.
Cekaman kekeringan dapat mengubah proses fisiologi, biokimia, dan molekuler
pada tanaman. Fotosintesis merupakan dasar proses fisiologi pada seluruh tanaman
(Ashraf & Harris, 2013). Faktor penghambat fotosintesis pada saat tanaman mengalami
kondisi cekaman kekeringan mencakup keterbatasan stomata dan non stomata.
Penutupan stomata merupakan respon awal tanaman dalam kondisi defisit air dan
selanjutnya terjadi pula perubahan pertumbuhan perakaran, luas permukaan daun, ultra
struktur kloroplas, dan pigmen protein (Farooq et al., 2009). Sementara itu penurunan
kapasitas fiksasi karbon merupakan faktor keterbatasan dalam laju fotosintesis yang
termasuk non stomata. Zhu et al. (2006) mengamati bahwa penambahan Si tidak hanya
meningkatkan kandungan klorofil tetapi juga meningkatkan rasio klorofil a/b. Terdapat
hubungan linier antara rasio klorofil a/b dengan tingkat penghambatan fotosintesis.
Penggunaan tanah secara intensif untuk tanaman telah banyak dilaporkan
menyebabkan penurunan kadar Si di dalam tanah. Oleh karena itu diperlukan
pemupukan Si pada tanah-tanah yang kadar Si tersedia di dalam tanahnya sudah di
bawah kebutuhan tanaman. Proses kehilangan Si melalui desilikasi banyak dijumpai
pada tanah-tanah tua di daerah tropis dan subtropis yang menyebabkan dominasi Al dan
Fe di dalam tanah. Tanah-tanah ini umumnya di Indonesia diusahakan untuk
perkebunan kelapa sawit. Namun, informasi tentang kebutuhan Si pada tanaman kelapa
sawit di Indonesia masih sangat terbatas. Berbeda dengan tebu dan padi, kelapa sawit
bukan tanaman pengakumulasi Si, tetapi beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa
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pemberian sodium silikat mampu meningkatkan serapan P, Mg, B, dan Si (Cristancho &
Restrepo, 2014). Selain itu dilaporkan bahwa aplikasi Si menyebabkan tanaman
menggunakan unsur hara secara efisien, lebih cepat pulih dari serangan bud rot disease,
dan peningkatan hasil. Peran Si pada tanaman kelapa sawit ditunjukkan pula oleh Dewi
et al (2014). Pada fase pembibitan delapan hibrida kelapa sawit yang umum digunakan
saat ini memberikan respon positif terhadap pemberian Si. Bibit yang diberi Si
mengalami penebalan, perluasan, dan penyebaran akar serta stomata yang tetap
membuka lebih lebar sehingga tahan kekeringan.
PENUTUP
Perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini semakin
menegaskan kondisi yang ekstrim. Musim kemarau yang berkepanjangan dengan curah
hujan rendah di sepanjang tahun berjalan memberikan dampak yang cukup signifikan
terhadap produktivitas tanaman perkebunan, khususnya kelapa sawit yang menjadi
komoditi andalan di Indonesia. Dari rangkuman kegiatan riset yang telah dilakukan,
silika dalam bentuk tersedia telah terbukti secara fisiologis dapat mengatasi cekaman
kekeringan pada tanaman, diantaranya kelapa sawit. Peningkatan konsentrasi silika pada
sel dinding tanaman dapat meningkatkan toleransi tanaman terhadap kekeringan,
salinitas, aktivitas fotosintesis, serta pertumbuhan aktif akar dan daun. Penggunaan
biosilika sebagai bentuk silika yang tersedia bagi tanaman dapat merupakan suatu solusi
dan strategi baru yang cukup menjanjikan untuk memperoleh hasil produksi yang
optimal tanpa dipengaruhi oleh kondisi iklim.
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ABSTRAK
Upaya pemanfaatan lahan pertanian membutuhkan pemahaman yang tepat mengenai
karakteristik
tanahnya.Karakteristik
tanah
dipengaruhi
oleh
faktor-faktor
pembentukannya yang mengatur dan mengendalikan serta mengarahkan semua proses
pedogenesis yang berlangsung. Faktor pembentuk tanah utama pada penelitian ini
adalah umur dan komposisi bahan indukyang berbeda dari erupsi Gunung Tangkuban
Perahu di Jawa Barat. Sehubungan dengan itu, dilakukan penelitian pedogenesis dan
klasifikasi tanah yang berkembang pada dua formasi geologi (Qyd dan Qvu) dan umur
erupsi bahan volkan yang berbeda (Holosen dan Plestosen) hasil dari erupsi G.
Tangkuban Perahu.Penelitian dilakukan di daerah Ciater Kabupaten Subang dan daerah
Jatinangor Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Penelitian terdiri dari empat tahap
kegiatanyaitu persiapan, survei lapangan dan pengambilan contoh tanah, analisis
laboratorium serta penyajian hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Pedon Jatinangor terdiri dari tiga stratifikasi bahan yang berbeda umurnya dengan
komposisi mineralogi liat didominasi oleh kaolinit dengan asosiasi mineral fraksi
pasir/fraksi berat augit-hiperstin. Pedon Ciater juga terdiri dari tiga stratifikasi bahan
yang berbeda umurnya dengan komposisi mineralogi liat didominasi oleh alofan dan
asosiasi mineral fraksin pasir/fraksi berat adalah amfibol hijau-hiperstin di timbunan
pertama dan augit-amfibol pada timbunan di bawahnya. Proses pembentukan tanah
pada kedua pedon baru mencapai tahap kambik atau viril. Klasifikasi tanah menurut
Taksonomi Tanah (Soil Survey Staff, 2014) pada kategori famili, untuk Pedon Ciater
adalahAcrudoxic Durudands, medial diatas skeletal-berlempung, amorfik,
isohipertermik, sedangkan Pedon Jatinangor adalah Fluventic Eutrudepts, halus,
kaolinitik, isohipertermik.
Kata kunci: Andisols, Holosen, Inceptisols, , Plestosen, Taksonomi Tanah.
ABSTRACT
Efforts to agricultural land use need a proper understanding of the characteristics
of the soil. The soil characteristics are influenced by its factors formation that regulate
and control and directs all pedogenetic processes that takes place. The main soil
forming factors in this study were the different of age and composition of the parent
material from the eruption of Mount Tangkuban Perahu. In connection with it, research
on pedogenesis and soil classifications were carried out in two different geological
formations (Qyd and Qvu) and age of volkan materials (Holocene and Pleistocene)from
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the eruption of Mount Tangkuban Perahu. The study was conducted in the area of
Ciater Subang regency and area of Jatinangor Sumedang regency, West Java Province.
The study consisted of four stages, namely preparatory activities, field surveys and soil
sampling, laboratory analysis and presentation of results. The results showed that the
stratification of Pedon Jatinangor consists of three different age materials with clay
mineralogical composition was dominated by kaolinite and mineral associations of
sand fraction/heavy fraction was augit-hiperstin. While the stratificaionof Pedon Ciater
also consists of three different age materials with clay mineralogical composition
dominated by allophane and mineralogical associations of sands fraction/heavy
fraction was green amphibole-hiperstin in the first pile and and augite-amphibole in a
heap at the bottom. The process of soil formation on both Pedon were cambic or viril
stage. The soil classification according to Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1999;
2014) in the family category, for Pedon Ciater was Acrudoxic Durudands, medial over
loamy-skeletal,amorphic, isohyperthermic, while Pedon Jatinangor was Fluventic
Eutrudepts, fine, kaolinitic, isohyperthermic.
Keywords: Andisols, Holosen, Inceptisols, Plestosen, Soil Taxonomy

LATAR BELAKANG
Tanah merupakan benda alam yang terus-menerus berubah akibat dari proses
pelapukan. Proses pelapukan tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentukan tanah
yaitu bahan induk, iklim, topografi, organisme dan waktu. Faktor pembentuk tanah ini
akan saling mempengaruhi dalam menghasilkan sifat dan karakter dari tanah tersebut.
Namun, dalam kondisi tertentu salah satu dari faktor pembentuk tanah ini akan lebih
dominan dalam menghasilkan sifat-sifat tanah.
Tanah yang dijadikan areal penelitian merupakan lahan Kebun Percobaan
Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran yang terletak di Kecamatan Jatinangor,
Kabupaten Sumedang dan di wilayah Ciater Kabupaten Subang. Kedua wilayah ini
memiliki formasi geologi yang berbeda umur letusan dari sumber gunungapi yang
sama. Berdasarkan hasil pemetaan geologi skala 1:100.000 yang dilakukan oleh Pusat
Penelitian dan Pengembangan Geologi tahun 1973, dilaporkan bahwa daerah Jatinangor
termasuk kedalam Formasi Geologi Qyu (Quarter young unidentified) yang berumur
plistosin, sedangkan daerah Ciater termasuk kedalam Formasi Geologi Qyd (Quarter
young dano) yang berumur holosin akhir. Qyu merupakan hasil gunung api muda tak
teruraikan bersifat andesitik-basaltik sedangkan Qyd merupakan tufa pasir. Perbedaan
geologi ini akanmenyebabkan perbedaan sifat-sifat tanah yang dihasilkan. Hasil
pemetaan dari Lembaga Penelitian Tanah (LPT) Bogor pada tahun 1971, menunjukkan
bahwa tanah di wilayah Jatinangor diklasifikasikan sebagai Latosol, sedangkan di
wilayah Ciater diklasifikasikan sebagai Andosol menurut Sistem Klasifikasi Tanah
Dudal-Soepraptohardjo (1961).
Bahan induk merupakan faktor utama yang mempengaruhi proses pembentukan
tanah di lokasi penelitian. Tan (1965) mengemukakan bahwa di Indonesia tanah ini
berkembang dari bahan induk yang beragam, sehingga perkembangan ataupun sifat-sifat
tanah yang terbentuk akan berbeda.
Daerah Jatinangor (760 mdpl) termasuk pada Zona Agroklimat B2 (Oldeman,
1975) dengan jumlah curah hujan tahunan sebesar 2000 mm. Bentuk wilayah umumnya
bergelombang sampai agak berbukit. Penggunaan lahan berupa ladang/tegalan dengan
vegetasi jagung, kacang tanah, singkong, cabe merah. Ciater terletak di daerah
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perbukitan/pegunungandengan ketinggian 1250 m dpl.Penggunaan lahan berupa
perkebunan teh, ladang/tegalan dengan vegetasi tanaman hortikultura.
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengungkapkan informasi tentang karakteristik
tanah di Jatinangor dan Ciater yang meliputi sifat-sifat morfologi, kimia, fisika, mineral
(mineralogi) serta proses-proses pedogenesis yang menyertai pembentukan tanah dan
klasifikasi tanahnya berdasarkan Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2014).
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi awal atau data dasar
mengenai karakteristik tanah di lokasi kajian sehingga bisa memberikan arahan
pengembangan pertanian dan penelitian-penelitian yang akan dilakukan.
BAHAN DAN METODA
Pengamatan morfologi tanah dan keadaan lingkungan serta pengambilan contoh
tanah untuk keperluan analisis di laboratorium (fisika, kimia, dan mineralogi) dilakukan
pada satu buah pedon di Ciater yang berkembang dari tufa pasir yang berumur holosen
akhir, serta satu buah pedon di Jatinangor yang berkembang dari dari hasil gunung
berapi tak teruraikan yang berumur plistosen. Letak pedon tersebut ditetapkan
berdasarkan hasil pengamatan, sehingga cukup representatif untuk mewakili tanah di
areal tersebut.

Gambar1.Peta Lokasi Penelitian
Analisis laboratorium dilakukan di Laboratorium Kesuburan Tanah dan Nutrisi
Tanaman dan Laboratorium Fisika Tanah Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian
Universitas Padjadjaran di Jatinangor. Analisis mineral dilakukan di Laboratorium
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Mineralogi Balai Penelitian Tanah di Bogor. Penetapan mineral liat dilakukan dengan
analisis diferensial termik (Differential Thermal Analysis/DTA).
Penentuan lokasi penelitian dilakukan melalui survai lapang terlebih dahulu untuk
menentukan sub ordo tanah dengan bantuan Peta Tanah Indonesia, LPT (1985) skala 1 :
2.500.000, dan Peta Tanah Jawa Barat (LPT, 1973) skala 1 : 250.000, Peta Rupa Bumi
Lembar Subang dan Lembar Jatinangor (Bakosurtanal, 2007) skala 1 : 25.000, serta
Peta Geologi Lembar Bandung, Jawa (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi,
1973) Skala 1 : 100.000. Penetapan taksa tanah didasarkan Taksonomi Tanah (Soil
Survey Staff , 1999, 2014) dan Dasar-Dasar Klasifikasi Taksonomi Tanah, Rochim dan
Arifin, (2011) melalui pembuatan dan pengamatan pedon tanah di dua areal kajian
untuk mendapatkan dua taksa tanah yang secara morfologis berbeda. Dua areal tersebut
mempunyai kemiringan lahan, penggunaan lahan, dan curah hujan yang relatif sama dan
memiliki bahan induk yang berbeda.

Gambar 2. Peta Geologi Di Lokasi Penelitian
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Pengamatan pedon tanah dilakukan dari lubang yang berukuran 2 m x 1 m x 1,5
m, memanjang ke arah Barat-Timur yang dilengkapi dengan tangga, sehingga
memudahkan pengamatan dan memungkinkan cahaya matahari dapat masuk ke dalam
lubang profil dengan leluasa. Dekripsi profil tanah berpedoman pada buku panduan
“Soil Survey Staff, 1999“. Pengamatan morfologi tanah meliputi penetapan horison,
warna (matrik dan karatan), tekstur, struktur, konsistensi, bahan organik, pori-pori,
padas dan lainnya. Setiap horison diamati dan dicatat sifat morfologinya kemudian
diambil contohnya untuk keperluan klasifikasi tanah sampai tingkat famili.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Morfologi Tanah
Hasil pengamatan di Pedon Jatinangor terhadap sifat morfologi tanahnya
menunjukkan adanya 11 horison tanah, yang dapat dikelompokan menjadi 3
sekum/timbunan bahan yang berbeda (lithologic discontinuity), yaitu timbunan pertama
sampai kedalaman 50 cm dari permukaan tanah yang terdiri dari empat horison(Ap, AB,
Bw1, Bw2); timbunan kedua dari kedalaman 50 cm sampai dengan 138 cm yang terdiri
dari empat horison (2A’b, 2B’w1, 2B’w2, 2Bw3) dan timbunan ketiga dari kedalaman
138 cm sampai dengan 200 cm yang terdiri dari tiga horison (3a”b, 3B”w1, 3B”w2).
Perkembangan horison pada setiap sekum merupakan ciri bahwa selang waktu
penimbunan volkanik (umur erupsi) cukup lama.
Warna tanah lembab sampai kedalaman 50 cm dari permukaan tanah berkisar dari
coklat gelap (7,5 YR3/4) sampai coklat kemerahan gelap (5YR3/4), sedangkan warna
tanah pada kedalaman 50 – 200 cm memiliki warna lebih terang yaitu merah
kekuningan (5YR 4/6). Terdapat beberapa perbedaan dari segi warna pada timbunan
pertama lebih gelap/tua dibandingkan dengan dua timbunan dibawahnya, dan timbunan
ke dua dan ke tiga memiliki warna tanah yang hampir sama.
Pedon Ciater menunjukkan sifat morfologi tanahnya yaitu warna tanah berkisar
dari coklat tua kemerahan (5YR 3/3) sampai coklat kekuningan (10YR 5/6 – 5/8).
Horison permukaan berkisar dari warna coklat tua (10YR 3/3) sampai coklat tua
kekuningan (10YR 3/4). Horison A tertimbun umumnya berwarna lebih gelap dari
horison diatasnya sedangkan horison B dan BC berwarna lebih terang dari horison
diatasnya. Pedon ini menunjukkan adanya stratifikasi bahan volkan yang berbeda akibat
penimbunan hasil erupsi volkanik yang berulang-ulang. Horison permukaan (Ap)
berwarna gelap akibat akumulasi bahan organik yang tinggi, dalam kaitannya dengan
umur dan sifat bahan induk pedon ini tidak memperlihatkan perbedaan warna yang
mencolok. Hasil ini diduga sifat bahan induk basaltik pada kondisi curah hujan yang
relatif tinggi, telah menyebabkan warna tanah cenderung coklat tua kekuningan.
Susunan Mineral Fraksi Pasir
Hasil analisis mineral fraksi pasir (fraksi IV) pada Pedon Jatinangor
memperlihatkan adanya asosiasi mineral fraksi berat yang berbeda berdasarkan susunan
horisonnya. Hal ini menunjukkan adanya penimbunan bahan volkanik yang berbeda
umurnya walaupun bahan induknya relatif sama yaitu andesitik (plagioklas
intermedier). Fenomena seperti ini biasa terjadi pada tanah-tanah yang berkembang dari
abu volkan akibat erupsi yang berulang-ulang dalam interval waktu yang berlainan.
Susunan mineral utama pada fraksi total bahan muda yang paling atas (timbunan
terakhir) ialah konkresi dan amfibol hijau, sedangkan pada timbunan kedua ialah
konkresi besi dan pada timbunan yang paling bawah ialah bahan hancuran dan konkresi
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besi. Hasil analisis menunjukkan makin tua bahan volkanik maka makin tinggi
kandungan mineral opaknya (magnetit) sedangkan kandungan konkresi besinya makin
berkurang. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin tua bahan volkanik maka konkresi
besi akan berubah menjadi magnetit.Pada timbunan bahan volkanik terakhir (lapisan 50
cm paling atas) kandungan mineral mudah lapuknya ditemukan masih tinggi, hal ini
menunjukkan masih tingginya cadangan mineral pada lapisan top soil. kandungan
mineral bahan hancuran atau hasil pelapukan mineral-mineral asal pada seluruh horison
jumlahnya sangat sedikit sampai tidak ada, kecuali pada lapisan yang paling atas yang
kemungkinan besar terkontaminasi oleh erupsi segar dari gunungapi sekitarnya
(Gunung Galunggung).
Tabel 1. Komposisi Mineral Fraksi Pasir (Fraksi IV) Pedon Jatinangor
Fraksi Pasir Total

MHL

Fraksi Berat

Horison

non opak
op

kk

kj

knb

sio

ze

hd

bh

fb

pl

ac

ah

au

hp

ov

MML

op
ac

ah

au

hp

ov

Ap

14

1

sd

23

sd

-

-

15

6

7

-

27

2

5

sd

0.95

27

2

75

7

15

1

AB

14

1

-

25

-

sd

-

10

-

2

sd

38

4

6

-

0.73

40

1

75

8

16

sd

Bw1

13

1

-

35

-

1

sd

19

-

4

sd

24

1

2

sd

1.93

43

sd

80

6

14

-

Bw2

17

1

sd

41

-

-

sd

7

sd

3

1

26

sd

4

-

1.60

66

sd

75

5

20

-

2Ab

5

1

-

91

-

sd

sd

-

-

sd

-

2

sd

1

-

30.33

93

2

65

14

19

-

2B'wb

14

2

2

60

-

-

10

5

-

2

-

5

-

-

-

13.00

93

5

67

8

20

-

2Bwb2

20

2

-

52

-

-

10

11

-

1

sd

4

-

sd

-

15.75

95

14

58

11

17

-

2Bwb3

45

-

-

31

-

sd

8

8

-

sd

2

3

-

3

-

6.50

95

33

53

3

11

-

3A'b

34

sd

-

15

-

-

5

27

-

-

15

4

sd

sd

-

10.50

92

79

15

1

5

-

3B"'wb1

42

sd

-

10

-

-

1

42

-

sd

5

sd

-

sd

-

52.00

89

89

9

-

1

-

3B"'wb2

20

-

-

19

-

-

1

56

-

-

4

sd

-

sd

-

75.00

93

87

8

-

5

-

Tabel 2. Komposisi Mineral Fraksi Pasir Pedon Ciater
Fraksi Pasir Total
Horison

op

kj knb sio

MHL

Fraksi Berat

ze

bh

fb

gv

an

lb

bt

ga

au

hp

ov

MML

op

Non opak
ac

ah

au

hp

ov

Ap

-

-

2

1

1

1

44

22

-

9

sd

1

18

1

-

0.04

10

-

25

51

24

-

Bw

sd

-

-

sd

sd

4

31

28

-

7

-

8

14

8

-

0.04

2

-

22

51

27

-

BC

1

-

1

sd

sd

-

33

8

-

19

-

5

20

13

-

0.01

5

-

17

55

28

-

2Ab

3

-

-

-

sd

-

48

10

-

4

-

5

24

6

-

0

9

-

17

72

22

-

2Bw

10

-

2

sd

sd

2

34

2

-

24

-

2

22

2

-

0.05

36

-

6

89

5

-

2BC

6

-

8

sd

sd

2

40

-

-

32

-

-

12

-

-

0.12

20

-

3

95

2

-

3Ab

2

-

1

-

sd

3

26

-

-

27

-

32

7

2

-

0.04

4

1

69

23

7

-

3Bw

1

-

1

sd

sd

2

14

-

-

35

-

33

11

3

-

0.03

5

-

71

25

4

-

3BC

7

-

1

-

-

1

11

-

-

19

-

44

14

3

-

0.02

11

-

71

24

5

-

Keterangan : op = opak; kk = kuarsa keruh; kj = kuarsa jernih; knb = konkresi besi; ze = zeolit; hd=
hidragilit; bh = bahan hancuran; fb = fragmen batuan; pl = plagioklas; ac = amfibol coklat; ah = amfobol
hijau; au = augit; hp = hiperstion; ov = olivin; gv = gelas volkanik; an = andesit; lb = labradorit; bt =
bitownit; MHL = mineral hasil lapukan (knb, sio, bh); MML = mineral mudah lapuk (ze, gv, fb, an, lb, bt,
ah, au, hp, ov).

Hasil analisis Pedon Ciater menunjukkan adanya penimbunan bahan volkan yang
berulang-ulang dengan adanya asosiasi mineral yang sama atau berbeda. Pedon Ciater
memiliki kandungan fragmen batuan yang cukup banyak, memiliki nilai nisbah mineral
hasil lapukan (MHL) dan mineral mudah lapuk (MML) relatif kecil. Pedon Ciater terdiri
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dari tiga stratifikasi bahan yang berbeda asosiasi mineralnya yaitu augit-hiperstin (0-43
cm), augit (43-94 cm) dan amfibol hijau (94-148 cm). Bahan induk dari Pedon Ciater
ini bersifat andesitic, hal ini didasarkan pada pengelompokan sifat bahan induk serta
penetapan jenis mineral plagioklas.
Berdasarkan analisis mineral ini menunjukkan bahwa bahan volkanik sebagai
bahan induk tanah Jatinangor telah berumur tua (awal kuarter atau pleistosen) apabila
dibandingkan dengan erupsi resen G. Tangkuban Perahu yang membentuk tanah-tanah
Andisol di Ciater yang berumur holosen.
Susunan Mineral Fraksi Liat
Hasil analisis mineral fraksi liat berdasarkan thermogram DTA dari empat contoh
tanah (horisonAp, Bw1, 2Bw2, 3Bw3) menunjukkan bahwa Pedon Jatinangor
didominasi oleh mineral liat kaolinit, yang dicirikan dengan puncak reaksi endotermik
pada suhu 530oC. semakin dalam kedalaman tanah menunjukkan semakin tinggi
kandungan mineralnya, kecuali pada horison 2Bw2. Selain mineral kaolinit, ditemukan
juga mineral haloisit dicirikan dengan puncak reaksi endotermik pada suhu rendah (7080oC) dan puncak reaksi eksotermik pada 925oC. Mineral ketiga yang dijumpai yaitu
mineral gibsit dicirikan dengan puncak reaksi endotermik pada suhu 275-285oC.
Tabel 3. Komposisi Mineral Liat pada Pedon Ciater dan Pedon Jatinangor
Puncak Kurva Termogram DTA
Pedon

Horison

Puncak Reaksi
0

Ciater

Ap
BC
2BC
3Ab
3Bw

Endotermal ( C)
80; 520
120: 410; 785
125; 320; 390; 530
125; 405
130; 380

Jatinangor

Ap
Bw2
2B’w2
3B”’w2

530; 76; 285; 325
530; 79; 280; 320
530; 88; 275
530; 70; 285

Exotermal (0C)
300
330; 835
900
280;900
320; 820
925
925
925
925

Jenis Mineral
Alofan, imogolit, ferihidrit
Alofan, imogolit, ferihidrit
Alofan, imogolit, ferihidrit
Alofan, imogolit, ferihidrit
Alofan, imogolit, ferihidrit
Kaolinit, alofan, gibsit
Kaolinit, alofan, gibsit
Kaolinit, alofan, gibsit
Kaolinit, alofan, gibsit

Pedon Ciater hasil analisis mineral liat didominasi oleh mineral-mineral ordo
kisaran pendek. Mineral alofan dicirikan dengan puncak reaksi endotermik suhu rendah
(80-135oC) dan eksotermik suhu tinggi (880-920oC) (Tan, 1982; Wada, 1989). Horison
permukaan (horison Ap) pada pedon ini menunjukkan adanya mineral kaolinit yang
dicirikan dengan puncak reaksi endotermik suhu sedang (520oC). Terbentuknya mineral
kaolinit pada lapisan ini akibat terbentuknya ikatan kompleks Al-humus, sehingga
lapisan atas kaya dengan Si (silikasi) dan membentuk kaolinit disorder.
Sifat-sifat Kimia Tanah
Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa pH H2O tanah Pedon Jatinangor
berkisar antara 5,42-5,86 yaitu masam sampai agak masam sedangkan pH KCl berkisar
antara 4,00-4,63. Naik turunnya nilai pH tanah menurut kedalaman tidak
memperlihatkan suatu pola, namun demikian nilai pH pada timbunan pertama (0-50cm)
pada umumnya lebih rendah dibandingkan dua timbunan dibawahnya.
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DTA Pedon Ciater

DTA Pedon Jatinangor

Gambar 3. Kurva Thermogram Pedon Ciater dan Jatinangor
Tabel 4. Beberapa Sifat Kimia pada Pedon Jatinangor
Horison Kedalaman (cm)
Ap
AB
Bw1
Bw2
2Ab
2B'wb
2Bwb2
2Bwb3
3A'b
3B"'wb1
3B"'wb2

0- 8
8 -18
18 - 34
34 - 50
50 - 68
68 - 90
90 - 112
112 - 138
138 - 154
154 - 173
173 - 200

pH
H2O
5.45
5.43
5.24
5.54
5.54
5.62
5.63
5.72
5.86
5.49
5.72

% C-Org KTK me/100g
4.38
4.25
4.27
4.37
4.60
4.62
4.63
4.58
4.00
4.63
4.56

1.23
0.54
0.45
0.28
0.36
0.05
0.21
0.13
0.29
0.21
0.00

42.92
47.70
12.00
10.77
10.21
9.92
11.26
12.52
15.57
14.06
12.10

Kation-kation (me/100g)
KB (%)
K
Na Ca
Mg Jumlah
0.19 0.43 7.05 3.58
11.25
26
0.06 0.48 6.36 2.77
9.67
20
0.09 0.36 6.01 2.58
9.04
75
0.06 0.36 6.10 2.53
9.05
93
0.11 0.47 5.62 2.37
8.57
84
0.11 0.73 6.13 2.35
9.32
95
0.11 0.58 6.64 2.59
9.92
97
0.11 0.55 6.91 2.55
10.12
81
0.09 0.44 7.54 2.76
10.83
70
0.09 0.55 8.00 2.83
11.47
82
0.12 0.44 8.02 3.00
11.58
82

me/100g
Al 3+
0.00
0.70
1.15
0.93
0.28
0.23
0.23
0.24
0.48
0.47
0.24

H+
1.02
0.63
0.16
0.39
1.14
0.29
0.82
0.57
0.34
0.33
0.85

EA
65.20
45.75
61.20
61.50
27.28
46.49
42.26
32.15
43.92
46.14
50.89

Nilai Kapasitas Tukar Kation (KTK) berkisar antara 9,92-49,92 me/100 g, yaitu
rendah sampai sangat tinggi. Kation-kation dapat ditukar yang paling dominan hingga
yang terendah berturut-turut adalah kalsium, magnesium, natrium dan kalium. Kisaran
nilai kalsium adalah 5,62-8,02 me/100 gr (sedang), magnesium 2,35-3,58 me/100 gr
(tinggi), natrium 0,36-0,73 me/100 gr (sedang), dan kalium 0,06-0,12 me/100 gr
(rendah). Nilai kejenuhan basa (KB) berkisar 20-97 persen yaitu rendah sampai sangat
tinggi. Tingginya nilai kejenuhan basa perlu dicermati bukan berarti tanah tersebut
sangat subur mengingat nilai kapasitas tukar kation yang rendah karena mineral fraksi
liatnya didominasi oleh kaolinit yang secara alami memiliki muatan netto negatif yang
rendah (3-15 me/100 gr liat). Nilai Al-dd berkisar antara 0,00-1,15 me/100 gr.
Nilai kemasaman terekstrak pada pH 8,2 nilainya berkisar antara 27,28-65,20
me/100 gr, sehingga nilai KTK-jumlah kationnya berkisar antara 76,45-35,85 me/100
gr. Nilai ini menunjukkan bahwa mineral liat tanah Jatinangor memiliki muatan variable
(muatan tergantung pH) yang cukup tinggi. Muatan ini akan bertambah apabila pH
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tanah meningkat, misalnya akibat pengapuran, dan akan menurun apabila pH tanah
turun, misalnya akibat pemupukan yang dapat memasamkan tanah (Urea).
Tabel 5. Beberapa Sifat Kimia pada Pedon Ciater
Horison Kedalaman (cm)
Ap
Bw
BC
2Ab
2Bw
2BC
3Ab
3Bw
3BC

0-17
17-31
31-43
43-60
60-70
70-94
94-110
110-128
128-148

pH
H2O
3.61
4.08
4.14
4.13
4.36
4.86
4.81
4.73
4.51

KCl
3.81
4.11
4.45
4.43
4.67
5.12
4.87
4.87
4.87

% C-Org KTK me/100g
9.11
7.18
7.52
5.92
5.35
3.90
4.44
5.55
4.04

14.84
8.71
8.45
12.51
11.03
4.51
11.20
8.50
6.16

Kation-kation (me/100g)
KB (%)
K
Na Ca
Mg Jumlah
0.14 0.48 0.52 0.38
1.52
10
0.09 0.46 0.00 0.04
0.59
7
0.22 0.53 0.25 0.04
1.04
12
0.01 0.57 0.74 0.05
1.37
11
0.08 0.50 0.45 0.06
1.09
10
0.19 0.87 0.86 0.03
1.95
43
0.38 1.38 0.85 0.46
3.07
27
0.26 1.07 0.31 0.11
1.75
21
0.17 0.45 0.39 0.02
1.03
17

me/100g
Al 3+
3.92
1.76
0.38
0.26
0.18
0.00
0.00
0.00
0.00

H+
0.10
0.02
0.48
0.46
0.34
0.14
0.42
0.38
0.24

Al+1/2Fe
3.05
3.74
6.52
7.17
9.78
8.75
10.70
11.49
10.01

Pengamatan terhadap sifat kimia tanah pada Pedon Ciater menunjukkan nilai pH
H2O sebesar 4,22 dengan kriteria masam. Hal ini terjadi karena pada pedon ini memiliki
kandungan C-organik yang tinggi (7,38%) sehingga berperan dalam meningkatkan
kemasaman tanah. Pedon Ciater memiliki curah hujan tinggi dan tanah berkembang dari
abu volkan andesit memiliki kandungan total basa yang rendah. Kandungan Al-dd lebih
terkait dengan tingkat pelapukan pedon (umur bahan induk), semakin lanjut tingkat
pelapukan, umumnya kandungan Al-dd makin meningkat. Kandungan ion H-dd lebih
menonjol pada pedon Ciater, kondisi ini dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi di
lokasi penelitian. Semakin kering daerahnya maka semakin rendah kandungan H-dd.
Selain itu kandungan H-dd cenderung lebih tinggi pada pedon yang berkembang dari
bahan induk tua dibandingkan dari bahan induk yang lebih muda.
Sifat Fisika Tanah
Tekstur Tanah
Hasil analisis tekstur tanah menunjukkan bahwa Pedon Jatinangor memiliki kelas
tekstur liat atau kelas sebaran butirnya berliat (clayey soil). Fraksi pasirnya relatif
sedikit dibandingkan dengan fraksi debunya akibat proses pelapukan yang terus
berlanjut. Fraksi pasir dan debu cenderung meningkat seiring meningkatnya kedalaman
tanah, sedangkan fraksi liatnya cenderung menurun. Hal ini memperlihatkan terjadi
proses pelapukan pada lapisan atas lebih intensif dibandingkan dengan lapisan lebih
dibawahnya.
Pada Pedon Ciater, menunjukkan bahwa kandungan debu lebih dominan daripada
kandungan liat dan kandungan pasirnya. Fraksi pasirnya lebih sedikit apabila
dibandingkan dengan fraksi liatnya dan kandungan debu lebih besar apabila
dibandingkan dengan kandungan liatnya. Pedon Ciater ini pada umumnya memiliki
kelas tekstur debu pada setiap horisonnya. Hal ini bukan hasil timbunan bahan akibat
erosi tetapi merupakan hasil timbunan erupsi volkan. Mengingat lokasi pemilihan pedon
berada pada punggung bukit.
Distribusi Ukuran Partikel
Pedon Jatinangor fraksi pasirnya didominasi oleh fraksi IV (pasir halus) dan V
(pasir sangat halus) yang merupakan hasil pelapukan fraksi-fraksi yang lebih kasar.
Fraksi debunya didominasi oleh debu berukuran sedang (fraksi VII) dan fraksi
liatnyadidominasi oleh liat halus (fraksi X). Dominasi fraksi liat halus pada Pedon
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Jatinangor ini menunjukkan bahwa pelapukan sudah berlangsung cukup lanjut. Bahanbahan yang asalnya berupa gelas volkanik berukuran debu, pasir, kerakal dan kerikil
(lapilli) telah dilapuk menjadi bahan yang sangat halus sehingga tanah memiliki kelas
tekstur liat dengan jenis mineral liatnya kaolinit.
Tabel 6. Distribusi Ukuran Pertikel Pedon Jatinangor
Lapisan
Ap
AB
Bw1
Bw2
2Ab
2B'wb
2Bwb2
2Bwb3
3A'b
3B"'wb
1
3B"'wb
2

fraksi
I

fraksi
II

0-8
8 -18
18 - 34
34 - 50
50 - 68
68 - 90
90 - 112
112 - 138
138 - 154

0.59
0.30
0.39
0.52
1.11
1.13
0.51
0.32
0.01

0.71
0.37
0.20
0.72
2.04
2.25
0.76
0.96
0.74

1.16
0.58
0.62
0.66
1.17
1.57
1.36
1.30
0.99

2.26
1.25
1.35
1.49
1.78
2.34
3.04
2.33
2.07

2.06
1.14
1.25
1.66
3.00
7.74
4.21
2.17
2.45

2.58
9.73
2.54
3.20
3.11
4.11
2.00
1.65
4.43

12.50
8.18
8.86
9.20
9.45
9.23
9.27
11.79
17.34

0.15
3.58
2.27
1.70
1.62
3.40
6.90
9.82
10.05

8.46
8.58
8.85
8.23
5.60
6.84
6.56
8.06
9.49

69.85
66.09
73.87
72.62
71.12
67.29
65.39
61.60
52.43

154 - 173

0.16

0.31

1.50

3.77

4.43

0.51

20.85

10.73

9.51

48.23

173 - 200

0.01

0.64

0.82

2.14

2.38

3.52

23.48

9.52

7.81

49.68

Kedalaman
(cm)

fraksi
III
Pasir

fraksi
IV

fraksi
V

fraksi
VI

fraksi
VII
Debu

fraksi
VIII

fraksi
IX

fraksi
X
Liat

Hasil analisis distribusi ukuran partikel Pedon Ciater fraksi pasirnya didominasi
oleh fraksi IV (pasir halus) dan V (pasir sangat halus). Fraksi debunya didominasi oleh
fraksi debu berukuran sedang (fraksi VII) dan fraksi liatnya didominasi fraksi liat halus
(fraksi X). Hasil penilaian kandungan bahan kasar pedon Ciater memiliki bahan kasar
5,81%, tampaknya kandungan bahan kasar ini tidak dipengaruhi oleh sifat bahan induk
dan umur bahan induk tanah tetapi diduga dipengaruhi oleh kekasaran atau kehalusan
bahan volkan yang diendapkan.
Tabel 7. Distribusi Ukuran Pertikel Pedon Ciater
Lapisa
n

Kedalaman
(cm)

Ap
Bw
BC
2Ab
2Bw
2BC
3Ab
3Bw
3BC

0-17
17-31
31-43
43-60
60-70
70-94
94-110
110-128
128-148

Fraksi
I

fraksi
II

3.03
1.18
4.59
2.46
0.47
2.45
0.29
0.33
0.49

3.36
2.32
10.23
2.12
1.90
4.41
0.43
0.38
0.80

fraksi
III
Pasir
8.99
4.91
12.29
4.44
5.34
9.15
2.39
2.84
5.93

fraksi
IV
17.69
8.88
9.08
8.20
7.45
11.81
4.35
5.29
7.40

fraksi
V
15.28
11.56
5.85
8.08
7.45
6.94
3.84
2.28
3.69

fraksi
VI
11.82
8.78
2.82
8.29
3.54
5.87
6.75
6.20
6.44

fraksi
VII
Debu
18.54
35.49
13.29
31.19
40.82
21.00
19.72
16.78
19.65

fraksi
VIII
11.32
0.53
3.90
5.59
12.05
7.53
4.64
9.46
11.75

fraksi
fraksi
IX
X
Liat
8.96
0.74
1.16 28.19
0.08 37.87
13.88 15.75
2.41 18.57
1.41 29.43
23.52 18.89
6.10 50.34
43.85
0.00

Perbedaan tingkat pelapukan antara bahan erupsi pertama dengan bahan hasil
erupsi kedua tampak jelas dari susunan fraksi debu berukuran sedang, sedangkan
perbedaan bahan antara timbunan bahan hasil erupsi kedua dengan hasil erupsi pertama
terlihat pada susunan fraksi pasirnya, terutama fraksi I dan II.
Proses Pembentukan Tanah
Proses perkembangan tanah pada Pedon Jatinangor baru mencapai tahap viril atau
tahap kambik yaitu terbentuknya horison bawah B-kambik (Bw). Horison kambik ini
merupakan horison alterasi bahan induk volkanik dimana penimbunan bahan dari hasi
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pencucian horison diatasnya belum signifikan untuk suatu horison argilik atau kandik.
Warna horison kambik lebih terang (coklat) dibandingkan dengan horison diatasnya.
Adanya penimbunan bahan volkan yang berulang-ulang dari erupsi yang berbeda
umurnya mengakibatkan proses pembentukan tanah terhambat sehingga tanah
senantiasa berumur dewasa. Apabila ditinjau dari komposisi mineral liatnya Pedon
Jatinangor didominasi oleh mineral kaolinit, yang merupakan suatu bukti bahwa
pelapukan pada pedon ini telah berlangsung lanjut. Perubahan mineral pada Pedon
Jatinangor menjadi kaolinit dan gibsit memerlukan waktu yang cukup lama (beberapa
abad), sehingga perkiraan bahan hasil erupsi berumur awal kuarter (pleistosen) cukup
rasional.
Proses pembentukan tanah yang utama pada pedon Ciater adalah pelapukan
mineral-mineral ordo kisaran pendek seperti alofan, imogolit dan ferihidrit, melalui
pencucian unsur-unsur mudah larut dan kopresipitasi gel-gel SiO2 dan Al2O3. Resilikasi
mineral-mineral ordo kisaran pendek menghasilkan mineral liat haloisit sedangkan
desilikasi menghasilkan mineral liat gibsit. Tingkat perkembangan tanah pada Pedon
Ciater ini termasuk tahap viril atau cambic.
Klasifikasi Tanah
Hasil penelusuran sistem kunci pada Taksonomi Tanah (Soil Survey Staff, 2014)
dengan mencocokan data-data morfologi, fisika, kimia dan mineralogi yang diperoleh
dari hasil analisis laboratorium dan lapangan dengan faktor-faktor pembeda pada setiap
kategori Taksonomi Tanah, maka Pedon Jatinangor dapat diklasifikasikan sebagai
Fluventic Eutrudepts, berliat, kaolinitik, isohipertermik. Tanah ini memiliki kandungan
bahan organik 0,2 persen atau lebih pada kedalaman 125 cm dibawah permukaan tanah,
kejenuhan basa tinggi >60 persen pada satu horison atau lebih diantara kedalaman 25
sampai 75 cm, memiliki kandungan liat 35 persen atau lebih, didominasi oleh mineral
liat kaolinit dan suhu tanah tahunan rata-rata 22oC.
Klasifikasi tanah pada kategori familiPedon Ciater yaitu tanah Andisol yang
berkembang dari bahan induk abu volkan andesitik adalah Acrudoxic Durudands,
medial di atas skeletal berlempung, amorphik, isohiperthermic. Tanah ini memiliki
horison tersementasi 75% atau lebih yang batas atasnya di dalam 100 cm dari
permukaan tanah mineral, memiliki jumlah basa-basa terekstrak dan Al3+ terekstrak
dengan KCl 1N sebesar kurang dari 2,0 cmol/kg dalam fraksi tanah halus dengan
ketebalan total 30 cm diantara kedalaman 25 cm dan horison tersementasi.
KESIMPULAN
1. Pedon Jatinangor berkembang dari bahan volkan andesitik yang berumur awal
kuarter (plestosen) dan Pedon Ciater berkembang dari bahan volkan andesitik yang
berumur holosen akhirmasing-masing terdiri dari tiga stratifikasi bahan yang
berbeda umurnya menunjukkan adanya ketidaksinambungan litologik (lithologic
Discontinuity).
2. Pedon Jatinangor memiliki komposisi mineralogi liat didominasi oleh kaolinit
dengan asosiasi mineral fraksi pasir/fraksi berat augit-hiperstin, sedangkan Pedon
Ciater memiliki komposisi mineralogi liat didominasi oleh alofan dan asosiasi
mineral fraksi pasir/fraksi berat adalah amfibol hijau-hiperstin di timbunan pertama
dan augit-amfibol pada timbunan di bawahnya.
3. Tingkat perkembangan tanah pada kedua pedon telah berlangsung pada tahap viril
atau kambik, dimana terjadi alterasi bahan induk dan pembentukan warna yang
lebih merah di horison bawahnya.
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4. Klasifikasi tanah menurut Taksonomi Tanah ((Soil Survey Staff, 1999; 2014) pada
kategori famili, Pedon Ciater yaitu Acrudoxic Durudands, medial diatas skeletal
berlempung, amorfik, isohipertermik, sedangkan Pedon Jatinangor yaitu Fluventic
Eutrudepts, halus, kaolinitik, isohipertermik.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan NPK bersama pupuk hayati
khusus kedelai dalam meningkatkan pertumbuhan, serapan hara, serta hasil tanaman
kedelai melalui peningkatan hara tersedia pada Inceptisol Jatinangor. Penelitian
dilaksanakan pada bulan April 2016 hingga Juli 2016, disusun dengan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) sederhana yang terdiri dari 10 perlakuan. Kombinasi perlakuan
pupuk hayati dengan NPK sebagai berikut A = Kontrol (tanpa pupuk), B = NPK
Standar, C = 1 PHKK + 0 NPK, D = ¼ NPK + 1 PHKK, E = ½ NPK + 1 PHKK, F = ¾
NPK + 1 PHKK, G = 1 NPK + 1 PHKK, H = ¾ + ¼ PHKK, I = ¾ NPK + ½ PHKK dan
J = ¾ NPK + ¾ PHKK. Hasil penelitian menunjukkan dosis pupuk hayati dengan NPK
yang dianjurkan ialah perlakuan E yaitu 1 PPHK (250 kg.ha-1) bersama ½ NPK (37,550-50 kg.ha-1). Dosis tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman,
serapan hara serta hasil kedelai dengan peningkatan hasil sebesar 0,4 ton/ha atau 32 %
dari NPK standar.
Kata kunci : kedelai, NPK, pupuk hayati, unsur hara
ABSTRACT
This research aimed to optimize the use of NPK and biofertilizer in promoting plant
growth, nutrient uptake and crop yield of soybean by increasing nutrient availability in
Jatinangor Inceptisols. The Research was conducted in April 2016 to July 2016, was
arranged in Simple Randomized Blok Design (RBD) and consisted of 10 treatments. The
combination of biofertilizer and NPK were as follows; A = control (without fertilizer), B
= Standard NPK, C = 0 NPK + 1 SB , D = ¼ NPK + 1 SB, E = 1/2 NPK + 1 SB, F = ¾
NPK + 1 SB, G = 1 NPK + 1 SB, H = ¾ + 1/4 SB, I = ¾ NPK + ½ SB dan J = ¾ NPK
+ ¾ SB. The results showed a dose of NPK and biofertilizer was recommended in the
treatment E (250 kg.ha-1 SB) and ½ NPK (37,5-50-50 kg.ha-1). Its dose increased the
vegetative plant growth, nutrient uptake and crop yield of soybean to 0.4 tonnes.ha-1 or
32% of a standard NPK.
Keywords : soybean, NPK, biofertilizer, nutrient
LATAR BELAKANG
Kedelai (Glycine Max (L.) Merr.) adalah salah satu bahan pangan dari famili
leguminoseae yang banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Konsumsi kedelai
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nasional dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan konsumsi per kapita per tahun.
Jumlah penduduk tumbuh sekitar 1,3% per tahun, konsumsi kedelai dalam negeri
sebesar 35% yang dipenuhi dari kedelai impor (Departemen Pertanian 2008; Aldillah,
2014). Pada tahun 2010 produksi kedelai diperkirakan sebesar 927,38 ribu ton biji
kering, menurun sebanyak 47,13 ribu ton (4,84%) dibandingkan tahun 2009 (BPS,
2010). Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS dan Kementerian Pertanian
menunjukkan bahwa capaian produksi kedelai tahun 2010 – 2012 terjadi penurunan
berturut-turut sebanyak 0,91 juta ton, 0,85 juta ton, dan 0,84 juta ton (Bappenas, 2013).
Tingginya konsumsi dan menurunnya produksi komoditas kedelai di Indonesia
perlu ditingkatkan dengan penanganan usaha tani yang baik dan berkelanjutan.
Peningkatan hasil kedelai dapat dilakukan dengan menyediakan hara yang cukup agar
tanaman dapat tumbuh dengan baik. Penyediaan hara erat kaitannya pemupukan.
Pemupukan menjadi usaha yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan
produksi tanaman serta mengganti kehilangan berbagai unsur hara dalam hal ini
nitrogen (N) dan fosfor (P). Disamping itu, upaya untuk meningkatkan produktivitas
kedelai pada Inceptisol Jatinangor ialah dengan memanfaatkan inokulan jasad renik
tanah seperti bakteri pemfiksasi nitrogen dan pelarut fosfat dalam bentuk pupuk hayati
khusus kedelai tanpa meninggalkan pupuk anorganik sebagai sumber hara tersedia
untuk tanaman
Aplikasi pupuk hayati khusus tanaman kedelai (PHKK) mendampingi pupuk
NPK menjadi salah satu alternatifnya. Pupuk hayati mengandung bakteri fiksasi N dan
pelarut P yang dapat terus menyediakan hara tersebut bagi tanaman, sedangkan pupuk
anorganik berperan sebagai pensuplai hara tersedia. Bakteri pemfiksasi N dalam PHKK
mampu menyediakan unsur hara N yang merupakan penyusun dari banyak senyawa
bagi tanaman seperti asam amino yang diperlukan untuk pembentukan protein dan
enzim (Lakitan, 1995). Besarnya nilai N yang berasal dari fiksasi simbiosis pada
tanaman kedelai adalah sekitar 50% (Fabre dan Planchon, 2000). Peningkatan fiksasi N
terjadi pada akhir berbunga dan selama periode pengisian biji (Fabre dan Planchon,
2000).
Pelarut P dalam hal ini membantu proses pelarutan hara P yang merupakan
komponen senyawa ATP (adenosin trifosfat) berfungsi sebagai sumber energi untuk
pertumbuhan tanaman serta penyusun DNA (asam deosiribonukleat), RNA (asam
ribonukleat) yang penting dalam pembelahan sel dan reproduksi (Taufiq, 2014). Selain
itu, P merupakan komponen penyusun dari beberapa protein enzim. Menurut Herrera et
all (2016), pertumbuhan dan hasil akan semakin meningkat apabila protein dan enzim
yang dihasilkan semakin banyak, karena protein dan enzim adalah bahan baku untuk
pembentukan sel-sel baru yang akan mempercepat pertumbuhan sehingga diharapkan
produksi hasil tanaman kedelai menjadi meningkat.
Ketersediaan hara N dan P pada tanah mineral Inceptisols Jatinangor memiliki
kandungan yang rendah hingga sedang, sedangkan K tinggi. Sehingga pemanfaatan
pupuk hayati khusus kedelai (PHKK) yang mengandung mikroba pemfiksasi N dan
pelarut P yang diaplikasikan dengan pupuk anorganik (NPK) pada Inceptisol Jatinangor
ini khususnya, penting agar ketersediaan hara essensial pada tanah menjadi terpenuhi.
Dari pemaparan yang telah dikemukakan, pemanfatan PHKK untuk tanaman kedelai
pada Inceptisol Jatinangor dapat mengoptimalkan penggunaan NPK serta ditemukannya
dosis PHKK dengan NPK yang dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kedelai.
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BAHAN DAN METODE
Waktu, Tempat, Alat dan Bahan
Percobaan dilaksanakan pada bulan April 2016 hingga Juli 2016 di lahan
kering Kebun Percobaan Pengelolaan Tanah dan Air serta di Laboratorium Kesuburan
Tanah dan Nutrisi Tanaman Fakultas Pertanian Unpad, Jatinangor, ketinggian 725 m
dpl. Alat dan bahan meliputi seperangkat peralatan lapangan mulai dari sampling hingga
panen, tanah Inceptisol Jatinangor dengan kandungan hara sebai berikut [0,20% N
(rendah), 39,27 mg.100g-1 P2O5 (sedang) dan 41,20 mg.100g-1 K2O (tinggi)], benih
kedelai varietas Arjasari serta bahan kimia laboratorium untuk analisis kimia.
Analisis Data
Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) sederhana, sepuluh
perlakuan dengan tiga ulangan. Perlakuan pengujian sebagai berikut. A = Kontrol (0
kg.ha-1 PHKK + 0 NPK), B = NPK Standar (75-100-100 kg.ha-1), C = 1 PHKK (250
kg.ha-1) + 0 N-P-K (0-0-0 kg.ha-1), D = ¼ NPK (18,75-25-25 kg.ha-1) + 1 PHKK (250
kg.ha-1), E = ½ NPK (37,5-50-50 kg.ha-1) + 1 PHKK (250 kg.ha-1), F = ¾ NPK (56,2575-75 kg.ha-1) +1 PHKK (250 kg.ha-1), G = 1 NPK (75-100-100 kg.ha-1) + 1 PHKK
(250 kg.ha-1), H = ¾ NPK (56,25-75-75 kg.ha-1) + ¼ PHKK (62,5 kg.ha-1), I = ¾ NPK
(56,25-75-75 kg.ha-1) + ½ PHKK 125 (kg.ha-1) dan J = ¾ NPK (56,25-75-75 kg.ha-1) +
¾ PHKK (187,5 kg.ha-1). Variabel yang diamati adalah pertubuhan vegetatif tanaman,
kandungan N, P, K pada jaringan tanaman, komponen hasil dan hasil tanaman kedelai.
Data dianalisis dengan uji F untuk mengetahui adanya perbedaan respons dari setiap
perlakuan yang dicobakan. Selanjutnya dilakukan uji statistika lanjutan dengan
menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%
Pelaksanaan Percobaan
Pelaksanaan percobaan merupakan rangkaian dari kegiatan di lapangan
maupun di laboratorium. Kegiatan di lapangan terdiri atas persiapan media tanam,
persiapan benih, penanaman, pemupukkan, pemeliharaan, sampling yang dilanjutkan
dengan analisis laboratorium hingga panen.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertubuhan Vegetatif Tanaman
Tinggi Tanaman
Tinggi tanaman kedelai menunjukkan salah satu ciri pertumbuhan tanaman yang
berkaiatan dengan faktor dan komponen tumbuh lainnya, seperti lingkungan yang
menekan atau mendorong pertumbuhan, serta jumlah daun, panjang daun, perakaran
serta anakan yang akan berkembang. Karena itu tinggi sesuai dengan sifat genetiknya
sangat relevan dengan produktivitas hasil tanaman itu serta lingkungan tumbuh yang
mempengaruhinya. Pertumbuhan tinggi tanaman berdasarkan data pengamatan dapat
disimak pada Gambar 1 berikut ini.
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Gambar 1. Grafik pertumbuhan tinggi tanaman kedelai
Keragaman tinggi tanaman kedelai terlihat sejak 1 MST sampai dengan 6 MST.
Sejak 2 MST hingga menjelang fase vegetatif akhir (4 – 5 MST) terlihat bahwa
perlakuan E memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman lebih tinggi.
Jumlah Daun
Jumlah daun (trifoliat) pada tanaman kedelai merupakan komponen
pertumbuhan tanaman kedelai dalam mendukung produktivitas dan kesehatan tanaman.
Jumlah daun yang diamati menunjukkan bahwa pemupukan NPK yang lazim digunakan
sebagai dosis anjuran dan dikombinasikan dengan PHKK menghasilkan trifoliat yang
relatif lebih banyak. Jumlah daun pada umur 1 MST hingga 4 MST belum menunjukkan
adanya pengaruh dari pemberian PHKK.

Gambar 1. Grafik pertumbuhan jumlah daun (trifoliat) tanaman kedelai
Aplikasi PHKK terhadap jumlah daun mulai terlihat sejak 5 MST hingga akhir
pengamatan yaitu pada 6 MST. Jumlah daun (trifoliat) tertinggi ditunjukkan oleh
perlakuan E dan H yaitu perlakuan dengan dosis 1/2 NPK + 1 PHKK dan ¾ NPK + ¼
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PHKK. Pengaruh aplikasi PHKK terhadap tanaman kedelai rata-rata perlakuan tidak
menunjukkan pengaruh yang besar.
Kadar N, P dan K Tanaman
Serapan hara dapat dilihat dari kadarnya dalam jaringan tanaman. Tabel 1
merupakan hasil analisis kadar N, P dan K total dalam jaringan tanaman kedelai pada
berbagai perlakuan dosis PHKK dengan pupuk anorganik NPK. Kandungan N-total
pada jaringan tanaman semua perlakuan penambahan PHKK tidak berbeda nyata
dengan aplikasi NPK standar, namun perlakuan E berbeda nyata dengan perlakuan
control (tanpa pupuk). Kandungan N yang tinggi pada tanah, tidak selalu berhubungan
secara linier dengan penyerapannya oleh tanaman. Nitrogen dalam bentuk tersedia,
dalam hal ini yang berasal dari NPK dan penambatan N oleh mikroba dalam PHKK,
mudah hilang melalui proses denitrifikasi oleh mikroorganisme menjadi N2 (gas)
kembali dan pencucian dalam bentuk ion NO3. Bertambahnya kandungan N-total tanah
akibat aplikasi PHKK dalam hal ini ternyata belum mampu meningkatkan penyerapan
N oleh tanaman kedelai secara signifikan. Berikut ini merupakan diagram batang yang
menggmbarkan pengaruh aplikasi berbagai perlakuan tersebut terhadap N-total jaringan
tanaman.
Tabel 1. Kadungan N dan P Tanaman Kedelai Akibat Pemupukan PHKK dengan NPK
Perlakuan
A ; Kontrol
B ; NPK standar
C ; 0 NPK + 1 PHKK
D ; ¼ NPK + 1 PHKK
E ; ½ NPK + 1 PHKK
F ; ¾ NPK +1 PHKK
G ; 1 NPK + 1 PHKK
H ; ¾ NPK + ¼ PHKK
I ; ¾ NPK + ½ PHKK
J ; ¾ NPK + ¾ PHKK

N-total
tanaman (%)
2.10 a
2.58 ab
3.00 ab
3.08 ab
3.20 b
3.18 b
2.65 ab
3.02 ab
2.69 ab
2.87 ab

P-total
tanaman (%)
0.20 a
0.22 ab
0.21 a
0.23 ab
0.25 b
0.22 ab
0.21 ab
0.24 b
0.22 ab
0.21 ab

K-total
tanaman (%)
0.51 a
0.65 ab
0.49 a
0.73 ab
0.79 b
0.55 ab
0.67 ab
0.60 ab
0.66 ab
0.67 ab

Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan Uji Jarak
Berganda Duncan pada Taraf 5 %.
Analisis statistik menunjukkan bahwa kadar P jaringan akibat aplikasi
kombinasi pupuk NPK dengan pupuk hayati tidak berbeda nyata dengan perlakuan NPK
standar, namun hasil tertinggi jika dibandingkan dengan kontrol adalah perlakuan E dan
H yaitu ½ NPK + 1 PHKK dan ¾ NPK + ¼ PHKK. Beberapa bakteri tanah diantaranya
bekteri pelarut fosfat yang terdapat dalam PHKK, dapat mengeluarkan asam-asam
organik yang menurunkan pH di sekitarnya untuk memutuskan ikatan fosfat dalam
tanah (Mohan and Radhakrishnan, 2012). Bakteri-bakteri pelarut fosfat melarutkan
unsur fosfat, diantaranya fosfat tersedia dari pupuk yang terikat pada unsur lain (Fe, Al,
Ca, dan Mg), sehingga unsur P tersebut menjadi tersedia kembali bagi tanaman
(Widiawati and Suliasih, 2006 dalam Marista et al., 2013). Ketersediaan hara yang
tinggi memungkinkan penyerapan hara yang tinggi oleh tanaman (Supriyadi et al.,
2014).
Pemupukan NPK dengan PHKK dari semua perlakuan yang diberikan tidak
menunjukkan pengaruh nyata terhadap kadungan K tanaman. Kandungan K-total dapat
ditelaah pada Tabel 1. Sumber kalium yang diserap berasal dari pupuk anorganik NPK
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dan K-potensial yang larut menjadi K-tersedia. Jumlah K pada jaringan tanaman
berdasarkan kombinasi perlakuan dosis PHKK dengan NPK dalam hal ini tidak
menunjukkan nilai berbeda nyata jika dibandingkan dengan penggunaan dosis NPK
standar, namun kandungan K pada kombinasi dosis perlakuan E dapat
direkomendasikan seperti halnya N dan P. Ketersediaan K untuk tanaman kedelai masih
berada pada kisaran yang mencukupi, dan dapat dilihat dari pertumbuhan dan hasil yang
normal. Hakim et al, 1986 dalam Lumban et al, 2014 menyatakan bahwa K mempunyai
pengaruh positif terhadap hasil dan kualitas tanaman. Kebutuhan tanaman akan unsur
hara ini sangat tinggi, apabila kalium tersedia dalam jumlah terbatas maka gejala
kekurangan unsur hara akan segera terlihat pada tanaman.
Hasil Tanaman
Komponen hasil yang diamati meiputi jumlah polong total per tanaman,
termasuk polong isi dan polong hampa, dan bobot 1000 butir biji kedelai. Analisis
statistik untuk beberapa komponen hasil pada berbagai kombinasi dosis NPK dengan
pupuk hayati khiusus kedelai dapat ditelaah pada Tabel 2.
Tabel 2. Komponen Hasil Tanaman Kedelai Akibat Pemupukan PHKK dengan NPK.
Perlakuan
A ; Kontrol
B ; NPK standar
C ; 0 NPK + 1 PHKK
D ; ¼ NPK + 1 PHKK
E ; ½ NPK + 1 PHKK
F ; ¾ NPK +1 PHKK
G ; 1 NPK + 1 PHKK
H ; ¾ NPK + ¼ PHKK
I ; ¾ NPK + ½ PHKK
J ; ¾ NPK + ¾ PHKK

Keterangan:

Tabel 3.

Jumlah
polong
40
39
41
59
58
52
51
61
48
45

Polong
hampa
----- per tanaman ---21 a
19 c
25 bc
14 b
22 b
19 bc
50 d
9 a
48 d
10 a
44 bc
8 a
45 cd
8 a
50 d
11 a
37 bc
11 a
35 bc
10 a

Bobot 100
butir

Polong Isi

ab
ab
ab
cd
cd
abc
abc
d
abc
abc

13.53
16.06
15.34
20.73
21.53
17.20
21.05
20.91
18.75
17.56

a
abc
ab
cd
d
abcd
D
Cd
bcd
abcd

Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada Taraf 5 %.

Hasil Tanaman Kedelai Akibat Pemupukan PHKK dengan NPK
Perlakuan

Berat polong/tanaman
(g)

A ; Kontrol
B ; NPK standar
C ; 0 NPK + 1 PHKK
D ; ¼ NPK + 1 PHKK
E ; ½ NPK + 1 PHKK
F ; ¾ NPK +1 PHKK
G ; 1 NPK + 1 PHKK
H ; ¾ NPK + ¼ PHKK
I ; ¾ NPK + ½ PHKK
J ; ¾ NPK + ¾ PHKK

9.37
11.73
11.28
14.06
15.53
14.54
13.05
13.27
12.41
14.23

a
b
ab
cd
d
cd
bc
bc
bc
cd

Berat polong/ha
(ton)
1.00
1.25
1.20
1.49
1.65
1.54
1.39
1.41
1.32
1.51

A
B
Ab
Cd
D
Cd
Bc
Bc
Bc
Cd

Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan Uji Jarak
Berganda Duncan pada Taraf 5 %.
Jumlah polong tertinggi ditunjukkan pada perlakuan H yaitu dosis ¾ NPK + ¼
PHKK yang diikuti dengan hasil yang tidak berbeda nyata pada perlakuan D dan E.
Jumlah polong isi dari perlakuan ini masing masing berturut-turut adalah 61,59 dan 58
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polong per tanaman. Jumlah polong total tertinggi pada parlakuan tersebut memiliki
jumlah polong isi tertinggi pula dengan hasil analisis statistik bernotasi sama (perbedaan
yang tidak signifikan). Hasil ini dapat dijelaskan dengan alasan bahwa NPK sebagai
sumber hara esensial N, P dan K disamping kandungannya yang tinggi, mudah larut
dalam air dan hampir semua yang digolongkan sebagai unsur tersedia.
Menurut Permanasari (2014), tinginya ketersediaan N dari pupuk anorganik
bersama pemanfaatan mikroorganisme pemfiksasi N meningkatkan hasil kedelai.
peningkatan bobot dan ukuran biji dipengaruhi oleh besarnya fotosintat yang
dihasilkan oleh tanaman untuk didistribusikan ke biji untuk pembesaran biji lebih
banyak dibandingkan dengan perlakuan yang memiliki ketersediaan N rendah. hal ini
tentunya berkaitan dengan penyerapan unsur nitrogen yang dilakukan oleh tanaman baik
dalam perannya untuk pembentukan klorofil maupun pertumbuhan ukuran daunnya.
Tersedianya unsur N ang tinggi ini memungkinkan daun yang terbentuk juga akan
semakin banyak yang berakibat meningkatnya luas daun tanaman yang meningkatkan
akumulasi asimilat yang dihasilkan. menurut Jumin (2008), pertambahan luas daun
sangat penting karena pengaruhnya terhadap total produksi bahan kering.
Dalshad et al., (2013) mengemukakan tercukupinya kebutuhan fosfor pada
tanah meningkatkan pertumbuhan akar, kemudian meningkatkan pertumbuhan tunas
yang selanjutnya meningkatkan komponen hasil tanaman. Pada fase generatif hara P
yang tinggi untuk pembentukan biji dan pengisian biji (Supriyadi et al., 2014).
Perbedaan respon yang ditunjukkan tanaman akibat pemberian K dibandingkan dengan kontrol,
tidak lepas dari peranan K yang juga penting di dalam tanaman karena unsur ini terlibat
langsung dalam proses fisiologis tanaman yaitu berperan dalam aktivasi enzim, merangsang
asimilasi dan transport asimilat, keseimbangan anion dan kation seperti pengaturan air melalui
kontrol stomata (Zhou et al., 2006). Kalium dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil
tanaman melalui peningkatan penyerapan air dan hara, membentuk jaringan selulosa, dan
diperlukan untuk mengaktifkan enzim yang terlibat di dalam pertumbuhan tanaman (Syakir dan
Gusmani, 2012).

Tabel 2 mengambarkan hasil kedelai per tanaman yang dipanen dan
konversinya pada luasan 1 ha. Hasil kedelai per tanaman dan konversinya dalam ton/ha
yang direkomendasikan adalah perlakuan E yaitu 1 PHKK (250 kg.ha-1) bersama ½
NPK (37,5-50-50 kg.ha-1) dengan kenaikan hasil sebesar 32 % dari aplikasi pupuk
standar. Dosis lainnya dengan hasil kedelai yang tidak signifikan dengan perlakuan E
diantaranya adalah perlakuan F dan J. Kedua dosis tersebut merupkan dua diantara
kombinasi dosis tertinggi dari aplikasi PHKK dengan NPK ini, namun hasil yang tidak
signifikan dengan perlakuan pengurangan dosis NP seperti pada perlakuan E diatas.
Dengan kata lain kebutuhan N dan P untuk tanaman kedelai yang dibudidayakan pada
Inceptisol Jatinagor masih cukup tinggi.
KESIMPULAN
Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan: (1) Pengaruh PHKK secara
mandiri tanpa pupuk anorganik (NPK) serta aplikasi NPK standar tanpa PHKK belum
mampu meningkatkan hasil tanaman kedelai, peranan PHKK bersifat komplementer
menyertai pupuk anorganik yang lazim digunakan. (2) Pengurangan dosis standar NPK
pada beberapa perlakuan meskipun dengan penambahan PHKK tidak selalu
menunjukkan hasil yang berbeda dengan perlakuan NPK standar. (3) Aplikasi PHKK
dengan dosis 250 g/ha per hektar disertai dengan 37,5 kg Urea, 50 kg SP-36, dan 50 kg
KCl per hektar (Perlakuan E) dapat meningkatkan kandungan N, P dan K tanaman,
komponen hasil serta hasil lebih baik dibandingkan dengan kontrol dan NPK standar
dengan kenaikan hasil sebesar 32 % dibandingkan NPK standar.
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ABSTRAK
Pemakaian pupuk organik sebagai bagian dari produksi pertanian akan meningkat dari
tahun ke tahun, optimalisasi produksi tanaman bisa dicapai ketika kebutuhan akan unsur
hara makro dan mikro esensial tanaman tercukupi. Pemupukan secara tepat berdasarkan
jenis, kandungan hara dan karakteristik pupuk yang diberikan menjadi sangat penting.
Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian Pupuk Hayati Padat
(PHP) terhadap hasil padi sawah. Percobaan ini dilaksanakan pada Inceptisols
Jatinangor dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), yang terdiri atas
10 kombinasi perlakuan dengan ulangan sebanyak 3 kali. Hasil percobaan menunjukan
dosis 1 NPK yang di kombinasikan dengan PHP mulai dari ¼ dosis, ½ dosis, ¾ dosis
dan 1 dosis menunjukkan peningkatan gradual sampai tertinggi terhadap kandungan
khlorofil, serapan N, P, K, beberapa sifat kimia tanah, dan hasil panen padi.
Kata kunci : Pupuk Hayati Padat, pupuk NPK, hasil padi
ABSTRACT
The use of organic fertilizer as part of agricultural production will increase every year,
the optimization of crop production can be achieved when macro and essential micro
nutrients fulfilled. Therefore, proper fertilization based on the type, characteristics and
nutrient content that applied are very important to understand. The purpose of this
experiment is to determine the effect of Solid Biofertilizer (SBF) on the yield of rice. The
experiment was conducted on Jatinangor Inceptisols Soil using a Randomized Block
Design (RBD), consisting of 10 treatment combinations and 3 times replication. The
experimental results showed a dose of 1 NPK, combined with SBF ranging from ¼ dose,
½ dose, ¾ doses and 1 dose showed increased gradually on the content of chlorophyll,
uptake of N, P, K, some soil chemical properties and yield.
Key words: Solid Biofertilizer, NPK fertilizer, rice yield
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LATAR BELAKANG
Pangan merupakan kebutuhan dasar hidup manusia. Seiring dengan peningkatan
jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan pun akan meningkat. Menurut laporan dari
Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia dari taun ke
tahun terus meningkat. Pada tahun 2009, jumlah penduduk Indonesia mencapai 123 juta
jiwa, tahun 2010 dan 2011 jumlah penduduk sebesar 124 juta jiwa, tahun 2012
meningkat sebesar 130 juta jiwa dan tahun 2014 jumlah penduduk kembali meningkat
sebesar 132 juta jiwa (BPS, 2014).
Belakangan ini telah terjadi levelling off pada peningkatan produktivitas padi
yang salah satunya disebabkan oleh pemakaian pupuk anorganik yang berleb ihan dan
kurangnya pengembalian bahan organik tanah sehingga mengakibatkan kemunduran
lahan. Menurut Sutanto (2002), pemberian pupuk anorganik yang tidak seimbang
dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dalam jangka panjang dapat menimbulkan
masalah terutama kesehatan lahan tanaman dan lingkungan. Fadillah (2007)
menambahkan, tanah sawah yang terusmenerus dipupuk anorganik tanpa
mengembalikan jerami ke lahan sawah mengakibatkan banyak hara yang hilang akibat
terangkut saat panen, pencucian dan erosi. Kondisi demikian mengakibatkan rusaknya
sifat fisik, sifat kimia dan biologi tanah sehingga kesuburan tanah akan semakin
menurun.
Pencapaian produktivitas padi yang tinggi harus terus ditingkatkan dengan tetap
menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Irianto (2010), lahan Indonesia sudah sakit,
maka perlu adanya pupuk yang dapat menyuburkan tanah kembali. Menurut Fadiluddin
(2009) perlu adanya usaha dan strategi yang tepat untuk menyuburkan tanah kembali,
diantaranya pemanfaatan pupuk hayati (biofertilizer). Pupuk hayati adalah sebuah
komponen yang mengandung mikroorganisme hidup yang diberikan ke dalam tanah
sebagai inokulan untuk 2 membantu menyediakan unsur hara tertentu bagi tanaman.
Pupuk hayati dapat berisi bakteri yang berguna untuk memacu pertumbuhan tanaman,
sehingga hasil produksi tanaman tetap tinggi dan berkelanjutan. Menurut Permentan
(2009), pupuk hayati adalah produk biologi aktif terdiri dari mikroba yang dapat
meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan dan kesehatan tanah.
Aplikasi pupuk hayati menjadi pelengkap yang sangat baik, karena selain
meningkatkan kesuburan tanah juga memacu pertumbuhan tanaman. Pupuk hayati
berperan mempermudah penyediaan hara, dekomposisi bahan organik dan menyediakan
lingkungan rhizosfer lebih baik yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan
peningkatan produksi tanaman (Vessey, 2003).
Dalam pendekatan mengatasi efisiensi pemupukan, introduksi pupuk hayati
padat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemupukan. Pupuk hayati mengandung
kelompok mikroba fungsional penambat N dan hormon tumbuh (Azotobacter sp.,
Azospirillum sp.), pelarut P (Bacillus sp., Aspergillus sp.), dan biokontrol (Trichoderma
sp.,Streptomyces sp.). Kelompok mikroba menguntungkan tersebut dapat meningkatkan
ketersediaan nutrisi tanaman dengan mekanismeme penambat N dari udara dan
menghasilkan metabolit hormon tumbuh, melarutkan P tidak larut di dalam tanah, dan
menghasilkan metabolit yang dapat menekan mikroba penyakit tular tanah. Dengan
adanya kelompok mikroba fungsional yang menguntungkan tersebut, aplikasi pupuk
hayati diharapkan dapat mengurangi dan mengefisienkan penggunaan dosis pupuk
anorganik dan meningkatkan hasil tanaman dengan lebih ramah lingkungan.
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Abbass dan Okon (1993) menyatakan bahwa bakteri Azotobacter hidup di
rizosfer berbagai tanaman budidaya dan dapat digunakan sebagai pupuk hayati.
Mekanisme utama bakteri ini dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman adalah
melalui fiksasi nitrogen dan produksi fitohormon. Yadav dan Tarafdar (2003)
menyatakan kelompok mikroba pelarut fosfat mempunyai banyak keutamaan dalam
mempengaruhi peningkatan pertumbuhan tanaman, yaitu melalui melepaskan P yang
terfiksasi melalui produksi asam organik dan enzim fosfatase yang dapat memineralisasi
P organik menjadi P anorganik serta dapat menghasilkan fitohormon. Beberapa
kelompok jamur Trichoderma dan Streptomyces juga dikenal sebagai penghasil
berbagai metabolit sekunder yang bersifat antimikroba sehingga berpotensi untuk
menekan perkembangan patogen yang menyerang tanaman inangnya seperti tanaman
padi (Khalili et al. 2012).
Pupuk hayati berbentuk pupuk padat serbuk sehingga mudah dicairkan.
Aplikasinya yang bertahap sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman memungkinkan
mikroba yang bermanfaat tersebut secara berkesinambungan memberikan kontribusi
yang menguntungkan untuk pertumbuhan tanaman dan diharapkan akan meningkatkan
hasil tanaman.
Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai manfaat aplikasi Pupuk
Hayati Padat (PHP) dalam mereduksi penggunaan pupuk anorganik yang selama ini
dianjurkan, sehingga meningkatkan hasil tanaman padi sawah yang lebih tinggi.
BAHAN DAN METODA
Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas
Padjadjaran Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan ketinggian
tempat ± 820 meter di atas permukaan laut (dpl). Penelitian dilaksanakan pada bulan
April 2016 sampai dengan Agustus 2016. Tanah yang digunakan adalah Inceptisols
asal Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat.
Pengujian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode eksperimen.
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK), yang terdiri atas
10 kombinasi perlakuan dan terdiri dari 8 perlakuan dosis PHP serta 1 perlakuan dosis
pupuk rekomendasi dan 1 sebagai kontrol untuk tanaman padi sawah sebagai
pembanding. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali ulangan. Dosis
perlakuan yang digunakan adalah A = tanpa pupuk (kontrol), B = NPK standar (200 kg
Urea, 100 kg SP-36, 100 kg KCl ha-1), C = 0 NPK + 1 PHP (5 kg PHP ha-1), D = ¼
NPK + 1 PHP (50 kg Urea, 25 kg SP-36, 25 kg KCl ha-1 + 5 kg PHP ha-1 ), E = ½ NPK
+ 1 PHP (100 kg Urea, 50 kg SP-36, 50 kg KCl ha-1 + 5 kg PHP ha-1), F = ¾ NPK + 1
PHP (150 kg Urea, 75 kg SP-36, 75 kg KCl ha-1 + 5 kg PHP ha-1), G = 1 NPK + ¼ PHP
(200 kg Urea, 100 kg SP-36, 100 kg KCl ha-1 + 1,25 kg PHP ha-1), H = 1 NPK + ½ PHP
(200 kg Urea, 100 kg SP-36, 100 kg KCl ha-1 + 2,5 kg PHP ha-1), I = 1 NPK + ¾ PHP
(200 kg Urea, 100 kg SP-36, 100 kg KCl ha-1 + 3,75 kg PHP ha-1), J = 1 NPK + 1 PHP
(200 kg Urea, 100 kg SP-36, 100 kg KCl ha-1 + 5 kg PHP ha-1).
Rancangan percobaan ini menggunakan dua unit percobaan, unit pertama untuk
pengambilan contoh tanah dan tanaman pada masa vegetatif akhir sedangkan unit kedua
untuk pengamatan hasil tanaman padi sawah pada masa generatif (panen). Jumlah pot
masing-masing unit percobaan adalah 10 x 3 = 30 pot, sehingga jumlah pot pada dua
unit percobaan adalah 60 pot.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen Pertumbuhan
Tinggi Tanaman Padi
Tinggi tanaman padi diukur pada setiap fase pertumbuhan yaitu 14, 28, 42 dan
56 HST. Pengukuran tinggi tanaman padi merupakan salah satu parameter yang penting
karena merupakan ciri pertumbuhan tanaman yang berkaitan dengan faktor dan
komponen tumbuh lainnya, seperti lingkungan yang menekan atau mendorong
pertumbuhan, jumlah daun, panjang daun, perakaran serta anakan yang akan
berkembang. Karena itu tinggi sesuai dengan sifat genetiknya sangat relevan dengan
produktivitas hasil tanaman itu serta lingkungan tumbuh yang mempengaruhinya.
Tanaman yang tinggi akan berpengaruh pada sifat saling menaungi di antara susunan
daun yang tumbuh dan belum tentu akan menghasilkan gabah berisi secara maksimum.
Perkembangan tinggi tanaman berdasarkan data pengamatan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Tinggi Tanaman Padi
14 HST
28 HST
42 HST
56 HST
--------------------------cm---------------------A = Kontrol
21,92 a
27,70 a
49,33 a
68,57 a
B = 1 NPK + 0 Pupuk Hayati
27,38 de
32,23 de
61,65 de
74,55 d
C = 0 NPK + 1 Pupuk Hayati
24,00 b
29,98 b
54,73 b
70,87 b
D = ¼ NPK + 1 Pupuk Hayati
25,67 c
30,88 c
58,90 c
71,78 bc
E = ½ NPK + 1 Pupuk Hayati
26,60 cd
31,50 cd
59,78 cd
72,73 cd
F = ¾ NPK + 1 Pupuk Hayati
27,05 cd
31,82 d
60,42 cde
73,07 cd
G = 1 NPK + ¼ Pupuk Hayati
27,63 de
32,73 e
63,05 e
77,08 e
H = 1 NPK + ½ Pupuk Hayati
27,78 de
33,07 e
66,68 f
78,02 e
I = 1 NPK + ¾ Pupuk Hayati
28,10 de
34,02 f
69,62 g
79,85 f
J = 1 NPK + 1 Pupuk Hayati
29,07 e
34,85 g
71,35 h
84,40 g
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada Taraf 5%.
Perlakuan

Berdasarkan tabel, terlihat bahwa respon tanaman padi terhadap perlakuan
terlihat mulai pada umur 14 HST, keragaman tinggi terlihat sampai fase vegetatif akhir
(56 HST). Pada fase vegetatif akhir terlihat tanaman tertinggi ditunjukkan oleh
perlakuan J (kombinasi satu dosis NPK dengan satu dosis PHP) dan umumnya tanaman
dengan satu dosis NPK memiliki tinggi yang sama dan lebih tinggi daripada perlakuan
yang takaran NPK-nya di bawah satu dosis (¼, ½, dan ¾ NPK). Hal ini sejalan dengan
penelitian Rosmarkam dan Yuwono (2002), yang mengatakan bahwa Tinggi tanaman
dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara dan penyerapan unsur hara oleh akar tanaman,
dimana akar berperan penting karena akar berfungsi sebagai penyerap unsur hara dan
translokasi unsur dari akar ke batang, daun, ataupun buah.
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Jumlah Anakan Per Rumpun
Anakan pada tanaman padi merupakan ciri pertumbuhan tanaman padi dalam
mendukung produktivitas dan kesehatan tanaman. Pola anakan yang diamati
menunjukkan bahwa pemupukan NPK yang lazim digunakan sebagai dosis anjuran dan
dikombinasikan dengan Pupuk Hayati menghasilkan anakan yang relatif banyak dan
berbeda nyata dengan kontrol atau yang hanya mendapat perlakuan Pupuk Hayati saja
atau NPK saja (Tabel 2).
Anakan berasal mata tunas yang tumbuh pada anakan primer, kemudian
sekunder dan dari anakan sekunder anakan tersesier. Hal ini dapat dilihat dari
perkembangan dan jumlah anakan pada masing-masing fase pertumbuhan. Pada awal
pengamatan (14 HST), jumlah anakan masih sama sebanyak 3 - 5 buah, kemudian pada
pengamatan 28 HST jumlah anakan berganda dan menunjukkan perbedaan jumlah.
Namun pada pengamatan ke 42 HST dan 56 HST jumlah anakan bervariasi dan
menunjukkan adanya perbedaan pengaruh dari masing-masing perlakuan. Pada umur 56
HST (fase vegetatif akhir) jumlah anakan produktif yang lebih banyak diperlihatkan
oleh perlakuan I dan J seperti pada Tabel 2 di atas. Unsur hara yang paling berpengaruh
terhadap jumlah anakan adalah N dan P (Dobermann dan Fairhust, 2000). Kondisi
tersebut menunjukan bahwa mikroba yang terkandung dalam pupuk hayati dapat
meningkatkan ketersediaan unsur N dan P. Menurut Hamim (2008), pupuk hayati yang
mengandung Azospirillum sp. dapat memfiksasi unsur N dari udara bebas dan
Pseudomonas sp. dapat melarutkan P menjadi tersedia bagi tanaman.
Tabel 2. Jumlah Anakan Per Rumpun Tanaman Padi
14 HST
28 HST
42 HST
56 HST
--------------------------tangkai---------------------A = Kontrol
3,00 a
6,33 a
14,83 a
20,33 a
B = 1 NPK + 0 Pupuk Hayati
4,00 a
8,67 d
20,83 e
28,33 ef
C = 0 NPK + 1 Pupuk Hayati
3,50 a
7,50 b
16,17 b
23,00 b
D = ¼ NPK + 1 Pupuk Hayati
3,50 a
8,00 c
17,17 c
24,17 c
E = ½ NPK + 1 Pupuk Hayati
3,50 a
8,00 c
18,83 d
26,33 d
F = ¾ NPK + 1 Pupuk Hayati
3,83 a
8,50 d
20,50 e
27,67 e
G = 1 NPK + ¼ Pupuk Hayati
4,00 a
9,17 e
22,00 f
29,17 f
H = 1 NPK + ½ Pupuk Hayati
4,50 a
9,50 e
22,83 f
32,17 g
I = 1 NPK + ¾ Pupuk Hayati
4,83 a
10,67 f
24,83 g
34,00 h
J = 1 NPK + 1 Pupuk Hayati
5,33 a
11,17 g
26,00 h
34,83 h
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada Taraf 5%.
Perlakuan

Kandungan Khlorofil Tanaman Padi
Klorofil merupakan pigmen yang paling penting dalam proses fotosintesis.
Tanaman padi setelah diberi perlakuan pada umur 56 HST menunjukkan perbedaan
kandungan klorofil pada daun tanaman padi. Kandungan klorofil daun padi dinyatakan
dalam satuan Chlorofil Content Index (CCI)
Tanaman padi yang mendapat perlakuan 1 NPK ditambah 1 dosis pupuk hayati
mengandung khlorofil yang tinggi dan tidak berbeda dengan perlakuan 1 NPK + ½, ¾
pupuk hayati. Hal tersebut menunjukkan bahwa kandungan klorofil tanaman padi yang
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dipupuk 1 dosis NPK akan meningkat dengan ditambahnya ½ sampai 1 dosis pupuk
hayati. Kandungan klorofil tanaman padi yang tidak diberi NPK tetapi diberi pupuk
hayati dan yang diberi ½ NPK + 1 pupuk hayati kandungan klorofil lebih tinggi
dibandingkan dengan kontrol. Hal tersebut menunjukkan pupuk hayati dapat
meningkatkan kandungan klorofil pada tanaman yang diberi pupuk anorganik dosis
rendah, Menurut Harjadi (1979), daun merupakan tempat terjadinya fotosintesis karena
mengandung klorofil, sehingga dapat mengubah karbon dioksida dan air menjadi
karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Karbohidrat ini kemudian
digunakan untuk membentuk senyawa-senyawa lain yang dibutuhkan dalam
pembentukan struktur sel tanaman dan untuk mendukung aktivitas metabolisme lain
atau diakumulasikan dalam sel organ tertentu (Sitompul dan Bambang, 1995). data
pengamatan dapat dilihat pada Tabel 3.
Serapan Hara N, P dan K Tanaman Padi
Pemberian perlakuan pupuk NPK dengan Pupuk Hayati menyebabkan
perbedaan persentase kandungan N, P dan K dalam jaringan tanaman. Kandungan N, P,
dan K pupus tanaman padi meningkat sejalan dengan dosis kombinasi pupuk NPK
dengan Pupuk Hayati. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 3. Kandungan Klorofil Daun Tanaman Padi
Ulangan
Perlakuan
I
II
III
-------------------- CCI ----------------------A = Kontrol
21.10
20.37
19.23
B = 1 NPK + 0 Pupuk Hayati
25.40
15.73
26.77
C = 0 NPK + 1 Pupuk Hayati
26.50
23.83
24.40
D = ¼ NPK + 1 Pupuk Hayati
22.90
20.83
22.83
E = ½ NPK + 1 Pupuk Hayati
19.93
25.37
27.47
F = ¾ NPK + 1 Pupuk Hayati
22.80
22.43
20.97
G = 1 NPK + ¼ Pupuk Hayati
22.07
23.83
23.70
H = 1 NPK + ½ Pupuk Hayati
28.33
20.73
24.40
I = 1 NPK + ¾ Pupuk Hayati
23.40
25.00
25.53
J = 1 NPK + 1 Pupuk Hayati
28.20
28.73
18.07
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada Taraf 5%.
Tabel 4. Serapan Hara N, P, dan K oleh Tanaman Padi
Perlakuan
A = Kontrol
B = 1 NPK + 0 Pupuk Hayati
C = 0 NPK + 1 Pupuk Hayati
D = ¼ NPK + 1 Pupuk Hayati
E = ½ NPK + 1 Pupuk Hayati
F = ¾ NPK + 1 Pupuk Hayati
G = 1 NPK + ¼ Pupuk Hayati
H = 1 NPK + ½ Pupuk Hayati
I = 1 NPK + ¾ Pupuk Hayati
J = 1 NPK + 1 Pupuk Hayati

Rerata
20.23 a
22.63 ab
24.91 bc
22.19 ab
24.26 bc
22.07 ab
23.20 b
24.49 bc
24.64 bc
25.00 c

Serapan N
Serapan P
Serapan K
----------------------%-------------------1,49 a
0,26 a
0,18 a
2,22d
0,38 bc
0,21 d
1,63 ab
0,29 a
0,19 b
1,69 abc
0,30 a
0,20 bc
1,75 bc
0,31 ab
0,20 bc
1,88 c
0,33 ab
0,20 cd
2,69 e
0,43 c
0,22 e
3,25 f
0,58 d
0,23 e
3,46 fg
0,74 e
0,23 f
3,56 g
0,83 f
0,26 g
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Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada Taraf 5%.
Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa hasil serapan hara tanaman yang diberi
pupuk hayati dan NPK menunjukkan hara N, P dan K yang terserap oleh tanaman pada
setiap perlakuan lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Pada perlakuan C, D, E dan
F menunjukkan serapan hara lebih rendah bila dibandingkan dengan perlakuan B. Hal
ini karena 1 dosis pupuk NPK merupakan dosis pupuk yang direkomendasikan untuk
padi. Selain itu, pupuk NPK merupakan hara yang tersedia bagi tanaman. Hasil serapan
tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan J (kombinasi satu dosis NPK dengan satu dosis
PHP) dan umumnya tanaman dengan satu dosis NPK memiliki serapan hara yang sama
atau lebih tinggi daripada perlakuan yang takaran NPK-nya di bawah satu dosis (¼, ½,
dan ¾ NPK). Pemberian pupuk hayati padat penambat N dan bakteri pelarut fosfat
memperlihatkan efeknya dalam peningkatan serapan unsur N dan P dan tidak langsung
serapan K melalui aktivitas bakteri tersebut dalam menyediakan N dan P tersedia bagi
tanaman padi. Hal ini sejalan dengan penelitian Sri Nuryani et al. (2010) dan Syam’u et
al. (2012) yang menyatakan bahwa pemberian pupuk anorganik dengan pupuk hayati
secara nyata meningkatkan serapan N, P dan K pada tanaman padi.
Kandungan N-Total, P-Potensial dan K-Potensial Tanah
Pengaruh Pupuk Hayati terhadap kesuburan tanah dapat dilihat dari kandungan Ntotal, P-potensial, dan K-potensial yang berbeda nyata dengan kontrol. Hasil ini sejalan
dengan penelitian Hasanuddin dan Gonggo (2004) dimana inokulasi mikroba pelarut P
berpengaruh nyata terhadap ketersediaan P tanah dan serapan P. Wu et al. (2005)
menambahkan, penggunaan pupuk hayati tidak hanya meningkatkan kadar unsur hara
pada tanaman seperti N, P dan K, tetapi juga meningkatkan kandungan senyawa organik
dan N total dalam tanah. Penelitian Wibowo (2008) menunjukan bahwa aplikasi pupuk
hayati dalam pupuk kompos dapat meningkatkan kandungan N total, P tanah dan K
tanah kecuali kandungan Ca dan Mg. Dengan demikian pemberian Pupuk Hayati secara
keseluruhan berdampak besar terhadap kesuburan kimia tanah. Hal ini disebabkan
pemberian level dosis pupuk NPK diimbangi dengan pupuk hayati padat menyebabkan
aktivitas mikroba meningkat sejalan dengan adanya pasokan hara dari pupuk anorganik.
Peningkatan dosis PHP disertai pemberian pupuk NPK menyebabkan peningkatan
serapan hara N, P dan K.
Tabel 5. Kandungan N-Total, P-Potensial dan K-Potensial Tanah
Perlakuan
A = Kontrol
B = 1 NPK + 0 Pupuk Hayati
C = 0 NPK + 1 Pupuk Hayati
D = ¼ NPK + 1 Pupuk Hayati
E = ½ NPK + 1 Pupuk Hayati
F = ¾ NPK + 1 Pupuk Hayati
G = 1 NPK + ¼ Pupuk Hayati
H = 1 NPK + ½ Pupuk Hayati
I = 1 NPK + ¾ Pupuk Hayati

N-Total
(%)
0,18 a
0,24 bcd
0,20 a
0,23 b
0,23 bc
0,23 bcd
0,25 cde
0,25 de
0,26 e

P-Potensial
(mg P2O5 100 g-1)
101,02 a
109,62 e
102,16 ab
104,43 bc
106,65 cd
108,65 de
112,41 f
116,18 g
121,14 h
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K-Potensial
(mg K2O 100 g-1)
14,77 a
18,13 e
15,58 b
16,37 c
16,97 cd
17,45 de
18,91 f
20,05 g
21,33 h
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J = 1 NPK + 1 Pupuk Hayati
0,31 f
126,99 i
22,62 i
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada Taraf 5%.
Hasil Tanaman Padi
Tanaman padi yang tumbuh pada kondisi lingkungan tumbuh yang sama namun
berbeda perlakuan telah menunjukkan adanya perbedaan terhadap hasiL. Hasil gabah
per rumpun pada perlakuan kontrol (perlakuan A = tanpa pemupukan), dosis NPK yang
rendah (1 Pupuk Hayati + ¼ NPK) dan tanpa NPK meskipun diberikan Pupuk Hayati
menunjukkan hasil yang rendah dan berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan
lainnya. Pemberian pupuk 1 NPK + 1 Pupuk Hayati menghasilkan Gabah Kering Panen
maupun Gabah Kering Giling yang tertinggi. Hal tersebut disebabkan aktivitas mikroba
yang menguntungkan dari PHP memberikan pengaruh meningkatkan serapan hara
mauun ketersediaan hara di dalam tanah, akibatnya hasil panen padi menjadi meningkat
sesuai dengan peningkatan pemberian dosis PHP. Hasil penelitian Purba (2015)
memperlihatkan produktivitas padi sawah dengan aplikasi 3 jenis pupuk hayati rata ratarata meningkat menjadi 6,24 t/ha sedangkan tanpa pupuk hayati hasilnya 5,87 t/ha.
Tabel 6. Hasil Tanaman Padi per Rumpun
GKP
GKG
Susut
------------g----------A = Kontrol
45,00 a
33,33 a
11,67
B = 1 NPK + 0 Pupuk Hayati
97,67 e
67,00 f
30,67
C = 0 NPK + 1 Pupuk Hayati
55,67 b
40,00 b
15,67
D = ¼ NPK + 1 Pupuk Hayati
62,93 c
45,67 c
17,27
E = ½ NPK + 1 Pupuk Hayati
72,87 d
52,00 d
20,87
F = ¾ NPK + 1 Pupuk Hayati
84,67 f
60,00 e
24,67
G = 1 NPK + ¼ Pupuk Hayati
104,67 fg
72,00 g
32,67
H = 1 NPK + ½ Pupuk Hayati
111,00 g
76,67 h
34,33
I = 1 NPK + ¾ Pupuk Hayati
120,73 h
82,67 i
38,07
J = 1 NPK + 1 Pupuk Hayati
133,33 i
88,33 j
45,00
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada Taraf 5%.
Perlakuan

Susut
(%)
25,93
31,40
28,14
27,44
28,64
29,13
31,21
30,93
31,53
33,75

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian pupuk hayati padat terhadap tanaman padi sawah (Oryza
sativa, L,) varietas INPARI-31 dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Dosis 1 pupuk hayati dikombinasikan dengan NPK mulai 0, ¼, ½, dan ¾ dosis
tidak menunjukkan peningkatan terhadap beberapa sifat kimia tanah serapan hara
tanaman, dan hasil padi, dibandingkan dengan dosis 1 NPK.
2. Dosis 1 NPK yang di kombinasikan dengan pupuk hayati padat mulai dari ¼, ½,
¾, dan 1 dosis menunjukkan peningkatan gradual sampai tertinggi terhadap
kandungan khlorofil, sifat kimia tanah, serapan N, P, K, dan hasil panen padi
sawah.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian bioslurry dan
pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy serta interaksi keduanya.
Penelitian dilaksanakan di Rumah Kaca Fakultas Pertanian, Universitas Mataram.
Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) yang ditata secara
faktorial, terdiri atas dua faktor yaitu pupuk majemuk NPK (P). dan Bioslurry (S)
Faktor pertama adalah Pupuk NPK yang terdiri atas 3 aras, yaitu P0, P1 dan P2.
Faktor kedua adalah Bioslurry (S) yang terdiri atas 4 aras yaitu S0, S1, S2 dan S3.
Kedua faktor dikombinasikan sehingga diperoleh 12 kombinasi perlakuan. Masingmasing kombinasi perlakuan diulang 3 kali sehingga diperoleh 36 pot percobaan. Data
yang diperoleh dianalisis dengan analisis sidik ragam pada taraf 5% dan untuk
perlakuan yang berbeda nyata diuji lanjut dengan BNJ pada taraf yang sama. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa interaksi pemberian pupuk majemuk NPK dan bioslurry
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi, yaitu terhadap tinggi
tanaman, jumlah daun dan bobot brangkasan basah. Tetapi tidak berpengaruh terhadap
luas daun dan bobot brangkasan kering tanaman sawi. Selain itu, pemberian bioslurry
dapat mengefisiensikan penggunanan pupuk majemuk NPK. Perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut untuk mempelajari pengaruh residu dari kombinasi penggunaan kedua jenis
pupuk tersebut.
_______________________________
Kata kunci : pupuk NPK bioslurry, sawi
ABSTRACT
This research aims was to determine the effect NPK fertilizer and bioslurry on the growth and
yield of pakchoy, and its interaction. This experiment was conducted in the Glasshouse of
Faculty of Agriculture, University of Mataram. The experiment was arranged in a Factorial
using Completely Randomized Design (CRD) with three replications, which consisted of two
factors. The first factor was NPK fertilizer which consisted of three levels, namely P0, P1 and
P2. The second factor was Bioslurry (S) with four levels, namely S0, S1, S2 and S3. This two
factors were combined and obtained 12 treatment combinations. Each treatment combination
was replicated three times, so 36 pots were obtained. The data observed were analysed by
using analysis of variance at 5 % significant level and the different between treatment were
analysed by Honestly Significant Different at the same level. Results showed that there was an
interaction between NPK fertilizers and bioslurry in plant growth including of plant height,
number of leaves, the fresh weight of pakchoy, but there was no interaction for the wide of
leaves and shoot dry weight. Bisides that the use of bioslurry would be decrease the use of
chemical fertilizers. Therefore, further research need to be done to investigate the residual
effect of NPK fertizers and bio-slurry application.
--------------------------------------------------------Keywords :NPK fertilizer, bioslurry, pakchoy

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

497

LATAR BELAKANG
Tanaman sawi (pakchoy = Brassica rapachinensis) merupakan salah satu
komoditas hortikultura sayuran daun yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi,
kandungan gizi yang tinggi, diantaranya protein, lemak, karbohidrat, kalium, fosfor, zat
besi, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Tanaman sawi banyak digemari masyarakat
karena rasanya yang enak, mudah didapat, berumur pendek dan relatif mudah
dibudidayakan, sayuran ini tumbuh dengan baik di dataran rendah hingga dataran tinggi,
asal cukup mendapat sinar matahari, aerasi tanah baik dan pH berkisar antara 5,5 – 6,0
(Endrizal et al., 2010; Zachiary, 2013).
Produksi pakchoy di NTB masih tergolong rendah, yaitu 7,45 ton ha-1,
dibandingkan dengan produksi sawi nasional rata-rata 9,07 ton ha-1. Rendahnya
produksi sawi di NTB disebabkan oleh lahan yang umumnya digunakan untuk budidaya
sawi didominasi oleh Entisol. Karakteristik tanah ini adalah bertekstur kasar yaitu
pasiran, kandungan bahan organik rendah, kandungan hara juga rendah, kemampuan
memegang air rendah dan peka terhadap erosi. Faktor pembatas tersebut dapat diatasi
dengan cara menambahkan pupuk organik disamping penambahan pupuk an-organik.
Penambahan pupuk organik berupa bioslurry dimaksudkan untuk memperbaiki
kesuburan fisik tanah, sehingga tekstur pasir dapat menjadi lebih kompak. Disamping
itu juga untuk meningkatkan kesubura biologi tanah yaitu untuk merangsang
perkembang biakan mikroorganisme di dalam tanah, selanjutnya gas CO2 yang
dihasilkan akan digunakan untuk fotosintesis oleh tanaman dan menghasilkan hormonehormon pertumbuhan. Terhadap kesuburan kimia tanah penambahan pupuk organik
dapat mengefisiensikan penggunaan pupuk an-organik yang berlebihan. Hanya saja
pupuk organic ini mengandung unsure hara yang sangat rendah dan bersifat meruah
(bulky) dan pelepasan hara yang sangat lambat (slow release), sehingga membutuhkan
waktu yang cukup lama agar dapat tersedia bagi tanaman (Mulyati dan Lolita, 2006).
Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan penggunaan pupuk an-organik.
Bioslurry merupakan sisa fermentasi atau limbah biogas hasil pengolahan
kotoran ternal dan berbagai sumber limbah pertanian berupa campuran kotoran ternak
dan air secara anaerobik di dalam ruang tertutup kedap udara. Bio-slurry ini berupa
lumpur yang 96% tersusun atas bahan cairdan 8,6% bahan padat berwarna coklat
kehijauan yang kaya akan nutrisi dan mikroba pro-biotik yang sangat bermanfaat bagi
peningkatan kualitas tanah dan produktivitas tanaman (Mulyati, 2016). Pemanfaatan
bioslurry sebagai pupuk organik dapat berupa padatan atau cairan, di dalamnya
terkandung sejumlah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Menurut biogas rumah
(2011) bioslurry kotoran sapi memiliki kandungan: N-total 1,47 – 2,92 %, C/N rasio
9,09 – 15,77, bahan organik 54,5 – 68,59 %, K2O 0,26 – 0,38 %, dan P2O5 0,21 – 0,52
%. Selain itu slurry biogas juga mengandung: unsur hara mikro (Fe, Cu, Zn, Mn, Mo),
asam organik, asam amino, hormon auksin, sitokinin, antibiotik, dan vitamin B-12
(HIVOS, 2012).
Sedangkan pupuk an-organik yang digunakan adalah pupuk majemuk NPK
termasuk dalam pupuk majemuk karena mengandung dua atau lebih unsur hara dengan
perbandingan 15:15:15. Yang terdiri atas: Nitrogen (N), fosfor (P) dan Kalium (K) yang
ketiganya merupakan unsur hara esensial bagi tanaman. Nitrogen merupan hara yang
mudah menyerap air dan mudah larut dalam tanah; fosfar di dalam tanah bersifat stabil
atau tidak mudah hilang ; sedangkan kalium memiliki sifat mobile dan mudah bergerak
(Kasno, 2008). Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui respon tanaman
sawi terhadap pemberian pemberian bio-slurry cair dan kombinasinya dengan pupuk
majemuk NPK, serta interaksi antara bioslurry dan pupuk majemuk NPK.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kaca Fakultas Pertanian, Universitas
Mataram selama tiga bulan. Bahan yang digunakan adalah sampel tanah entisol, benih
tanaman sawi, bioslurry, pupuk NPK dan bahan-bahan yang digunakan dalam analisis
di laboratorium.
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) faktorial, terdiri atas
dua faktor, yaitu Bioslurry (S) dan pupuk anorganik NPK (P). Faktor pertama adalah
Bioslurry (S) yang terdiri dari 4 aras yaitu S0: tanpa bioslurry, S1: bioslurry 25%, S2:
bioslurry 50%, S3: bioslurry 100%, dan faktor kedua adalah Pupuk NPK yang terdiri
dari 3 aras, yaitu P0: tanpa pupuk NPK, P1: pupuk NPK 150 kg ha-1, P2: pupuk NPK
300 kg ha-1. Kedua faktor dikombinasikan sehingga diperoleh 12 kombinasi perlakuan.
Masing-masing kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 36 pot
percobaan.
Pelaksanaan penelitian dimulai dari persiapan sampel tanah diambil dari lahan
sawah petani, pada kedalaman lapisan olah tanah 0–20 cm. Sampel tanah dikering
anginkan, kemudian diayak dengan ayakan berdiameter 2 mm. Setelah itu, tanah
dimasukkan masing-masing 5 kg ke dalam polybag. Setiap pot ditanam dengan 2 bibit
pakchoy. Pupuk NPK sebagai perlakuan diberikan sesuai dengan dosis yang ditentukan
yaitu 0 kg ha-1, 150 kg ha-1 (0,375 g pot-1), dan 300 kg ha-1 (0,75 g pot-1). Bioslurry yang
digunakan adalah berbentuk cair bioslurry yang berupa lumpur diambil dan disaring
dan diaplikasikan pada tanaman dengan cara disemprotkan pada seluruh bagian tanaman
sesuai dengan perlakuan sesuai perlakuan yaitu 0%, 25%, 50%, dan 100% per pot, yang
dimulai pada saat tanaman berumur 5 hari setelah tanam (hst) dengan interval waktu 5
hari. Pemeliharaan (Pengairan, penyiangan, pemberantasan organism pengganggu
tanaman) dilakukan sesuai dengan yang umum dilakukan petani sayur. Pemanenan
tanaman sawi dilakukan 30 hari setelah pindah tanam, dengan tanda-tanda daunnya
sudah lebar dan berwarna agak hijau tua. Pemanenan dilakukan dengan cara mencabut
tanaman.
Variabel yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, berat
brangkasan basah, dan berat brangkasan kering. Terhadap sifat tanah dan bioslurry
terdiri atas pH, C-organik, N-total, bahan organik, dan C/N rasio dilakukan untuk
mengetahui karakteristik tanah dan bioslurry yang digunakan untuk percobaan. Data
hasil percobaan dianalisis menggunakan Analysis of Varians (Anova) pada taraf nyata
5%, dan untuk perlakuan yang berbeda nyata, dilakukan uji lanjut dengan BNJ pada
taraf nyata yang sama.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis sifat tanah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pH 6,1
agak masam, C-organik 0,74%, bahan organik 1,67%, N-total 0,04% (sangat rendah)
dan C : N rasio 18,5. Dari hasil analisis tanah sebelum percobaan dapat dikatakan
bahwa tanah tersebut memiliki kesuburan yang rendah. Bahan organik tersusun atas
senyawa-senyawa karbohidrat, protein, lemak, asam-asam amino, selulosa,
hemiselulosa, dan lignin yang pada dasarnya disusun oleh unsur C, H, O, N, P, dan S.
Hal ini menunjukkan bahwa banyak sedikitnya kandungan C dan N tanah dipengaruhi
oleh jumlah bahan organik yang terdapat di dalam tanah.
Sedangkan bioslurry yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pH 8,6
(bersifat basa), C-organik 10,97%, bahan organik 18,86, N-total 1,15 dan C : N rasio
9,54. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa bioslurry merupakan limbah hasil
dekomposisi bahan organik secara anaerobik (melalui proses fermentasi). Proses
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fermentasi umumnya menghasilkan berbagai senyawa organik sederhana seperti
metanol, etanol, dan lain-lain yang memiliki sifat basa, sehingga menyebabkan
bioslurry memiliki nilai pH yang cukup tinggi (Rochintaniawati, 2008; Wati dan
Prasetyani, 2008).
Hasil analisis sifat kimia bio-slurry ini tergolong rendah jika dibandingkan
dengan hasil analisis yang dilakukan oleh HIVOS (2010), yang menunjukkan bahwa
bioslurry mengandung bahan organik 68,6 %, C-organik 17,9 %, N-total 1,47 %, C/N
rasio 12,2 %, pH 9,1, Fosfat 0,52 % dan Kalium 0,38%. Hal ini disebabkan oleh
bioslurry yang digunakan adalah berbentuk cair. Sedangkan tingginya pH pada
bioslurry menyebabkan bioslurry seringkali digunakan sebagai bahan pembenah untuk
tanah-tanah masam.
Apilkasi berbagai dosis pupuk majemuk NPK dan bioslurry memberikan
pengaruh yang berbeda-beda terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi, yang
meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, bobot brangkasan basah dan beberapa
sifat kimia tanah.
Tabel 1. Tinggi tanaman, jumlah daun dan luas daun tanaman sawi yang diberi pupuk
majemuk NPK dan bio-slurry
Perlakuan

S0P0
S1P0
S2P0
S3P0
S0P1
S1P1
S2P1
S3P1
S0P2
S1P2
S2P2
S3P2
BNJ 5%

Tinggi tanaman (cm)

Jumlah daun (helai)

16,07 a
17,10 ab
18,07 bc
18,13 bc
18,30 bc
18,00 bc
19,17 cd
19,27 cd
18,40 cd
20,50 d
20,37 d
19,77 d
1,49

12,67 b
13,00 b
14,33 b
13,33 b
15,00 ab
15,00 ab
15,33 ab
16,00 a
14,00 b
15,33 ab
16,33 a
17,00 a
2,65

Luas daun (cm2)

62,96 a
68,32 a
70,60 a
70,72 a
71,20 a
73,69 a
72,35 a
75,82 a
74,69 a
76,85 a
77,13 a
78,44 a
-

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa pemberian pupuk majemuk NPK dan
bio-slurry berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun sawi, tetapi
tidak berpengaruh terhadap luas daun tanaman. Terdapat interaksi yang positif antara
pemberian dosis bioslurry dan pupuk majemuk NPK terhadap tinggi tanaman dan
jumlah daun sawi. Peningkatan tinggi tanaman dan jumlah daun sawi seiring dengan
meningkatnya dosis bio-slurry dan pupuk majemuk NPK. Hal ini disebabkan oleh
bioslurry mengandung sejumlah nutrisi yang bersifat organik maupun an-organik, yang
dapat meningkatkan kesuburan tanah dan dibutuhkan tanaman. Kenyataan ini didukung
oleh hasil penelitian Ilham (2012) bahwa pemberian pupuk cair bioslurry dalam
berbagai dosis mampu meningkatkan berat kering dan serapan N tanaman Sawi. Selain
mengandung bahan dan nutrisi yang tinggi, bioslurry juga mengandung mikroorganisme
yang sangat bermanfaat bagi kesuburan tanah.
Tinggi tanaman sawi diperoleh pada pemberian pupuk NPK 300 kg ha-1 dan bioslurry 25% dan atau bio-slurry 50%, serta terendah diperoleh pada perlakuan tanpa
pemberian pupuk NPK dan tanpa bioslurry. Makin tinggi tanaman makin banyak daun
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yang terbentuk. Jumlah daun terbanyak diperoleh pada kombinasi perlakuan pupuk
NPK 300 kg ha-1 dan bioslurry 100%, dan terendah diperoleh pada perlakuan kontrol.
Namun makin tinggi tanaman dan makin banyak jumlah daun sawi tidak diikuti oleh
daun sawi yang makin luas. Hal ini disebabkan oleh pada awal pertumbuhan tidak
menunjukan perbedaan yang nyata untuk tinggi tanaman, jumlah daun dan luas daun.
Namun seiring dengan peningkatan umur tanaman jumlah daun terus bertambah
sedangkan luas daun hanya diamati pada daun yang sudah masak secara fisiologis
(Youngest mature leaf), dan tidak dihitung terhadap total luas daun secara keseluruhan.
Tinggi tanaman yang tertinggi diperoleh pada kombinasi perlakuan pemberian
NPK 300 kg ha-1 dengan bioslurry 25% yaitu 20,5 cm dan tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata dengan pemberian bioslurry 50 dan 100%. Sedangkan kombinasi
perlakuan terendah untuk tinggi tanaman diperoleh pada perlakuan tanpa pemberian
pupuk NPK dan tanpa bioslurry. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi bioslurry yang
sedikit saja (25%) sudah dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman.
Berdasarkan hasil analisis sidik ragam untuk jumlah daun menunjukkan bahwa
pembentukan jumlah daun terbanyak diperoleh pada kombinasi perlakuan pemberian
pupuk NPK 300 kg ha-1 dengan pemberian bioslurry 100%. Namun jumlah daun yang
dicapai tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan pemberian pupuk NPK 150 kg
ha-1 dengan bioslurry 100%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dengan dosis bioslurry
yang lebih tinggi dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia sebanyak setengah dari
dosis anjuran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian pupuk organik
bioslurry dapat mengurangi atau mengefisiensikan pemberian pupuk kimia.
Selanjutnya terhadap luas daun sawi, interaksi pemberian pupuk majemuk NPK
dan bioslurry tidak memberikan berpengaruh (Table 1), Hal ini disebabkan oleh
pengamatan terhadap luas daun hanya diperoleh dari satu daun saja yaitu daun yang
sudah masak secara fisiologis dan tidak dilakukan terhadap keseluruhan jumlah daun
yang diperoleh atau total luas daun tanaman sawi, sehingga tidak ditemukan perbedaan
yang nyata dari kombinasi perlakuan pupuk NPK dan bioslurry.
Tetapi jika
diperhatikan labih lanjut faktor pupuk majemuk NPK dan bioslurry masing-masing
berpengaruh terhadap luas daun sawi seperti ditunjukkan dalam Gambar 1 dan 2. Dari
Gambar 1 nampak bahwa laju pertumbuhan luas daun meningkat dengan pemberian
bioslurry pada semua dosis perlakuan, dan pemberian

Gambar 1. Pengaruh pemberian bioslurry terhadap luas daun tanaman sawi
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Gambar 2. Pengaruh pemberian pupuk majemuk NPK terhadap luas daun
tanaman sawi
pupuk majemuk NPK (Gambar 2) juga menunjukkan peningkatan laju pertumbuhan
luas daun secaca signifikan dari 7 hst hingga 28 hst. Peningkatan yang signifikan terjadi
pada 14 hst sampai menjelang panen yaitu 28 hst. Pemberian bioslurry menunjukkan
perbedaan yang nyata terhadap kontrol tetapi tidak ada beda nyata antara perlakuan
25%, 50% dan 100%. Pemberian pupuk majemuk NPK pada awal pertumbuhan hingga
14 hst tidak menampakkan pertumbuhan yang nyata dan pertambahan luas daun yang
signifikan mulai terlihat dari umur 14 hst sampai dengan 28 hst.
Terhadap bobot brangkasan basah dan kering, pengaruh kombinasi perlakuan
disajikan pada Tabel 2 berikut :
Tabel 2. Bobot brangkasan basah dan kering tanaman sawi akibat pemberian pupuk
majemuk NPK dan bio-slurry
Perlakuan
S0P0
S1P0
S2P0
S3P0
S0P1
S1P1
S2P1
S3P1
S0P2
S1P2
S2P2
S3P2
BNJ 5%

Bobot brangkasan
basah (g)
49,6 c
61,9 c
63,8 c
66,5 bc
67,4 bc
74,7 abc
78,1 abc
76,8 ab
80,2 ab
84,8 ab
87,3 a
89,4 a
20,7

Bobot brangkasan
kering (g)
4.52 a
4.73 a
5.29 a
5.50 a
5.29 a
5.27 a
5.66 a
5.59 a
5.64 a
6.04 a
6.07 a
6.13 a
-

Keterangan: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang
sama menunjukkan tidak berbeda nyata.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

502

Aplikasi pupuk majemuk NPK dan bioslurry berpengaruh terhadap bobot
brangkasan basah tanaman tetapi tidak berpengaruh terhadap bobot brangkasan kering
tanaman sawi. Bobot brangkasan basah tertinggi diperoleh pada kombinasi perlakuan
pemberian pupuk NPK sebanyak 300 kg ha-1 dan bioslurry 100% yaitu 89,4 g per
tanaman, namun hasil yang dicapai tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan
perlakuan pemberian pupuk majemuk 150 kg ha-1 dan bioslurry 25% yaitu 74,7 g per
tanaman. Sedangkan terhadap bobot brangkasan basah tidak ditemukan perbedaan yang
nyata. Hal ini mungkin disebabkan oleh sebagian besar jaringan tanaman sawi
mengandung air dalam jumlah yang cukup besar yaitu lebih dari 90% atau rata-rata
75%.
Bioslurry berasal dari limbah hasil pengolahan biogas atau ampas biogas dari
berbagai campuran kotoran ternak seperti sapi, kuda dan air secara anaerobik di dalam
ruang tertutup kedap udara. Bioslurry ini digunakankan sebagai pupuk organik, yang di
dalamnya terkandung sejumlah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, merupakan
sumber pupuk organik yang kaya akan nutrisi dan mikroba pro-biotik yang berguna
bagi tanah dan tanaman. Bioslurry ini dapat berperan sebagai: agen penyubur (land
recovery) karena menghasilkan asam humat sekitar 10 - 20% dan C-organik sekitar 1417%, pupuk hayati (bio-fertilizer) karena mengandung mikroba pro-biotik seperti:
mikroba selulitik, mikroba penambat Nitrogen dan mikroba pelarut fosfat; mengandung
hara Nitrogen 1,82%, Fosfat 0,73% dan Kalium 0,41%, dan penyedia zat pengatur
tumbuh tanaman seperti: hormon auksin dan sitokinin (HIVOS, 2010). Senyawasenyawa yang terkandung dalam bioslurry ini dibutuhkan tanaman sawi berperan untuk
meningkatkan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia dan biologi tanah, sehingga
dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman sawi. Hal ini diduga pada saat
tanaman berumur lebih dari 21 hst telah pelepasan unsur hara oleh bioslurry, sehingga
terjadi perbedaan yang signifikan pada hasil 28 hst, tanaman membutuhkan unsur hara
yang berasal dari pupuk kimia dalam jumlah yang lebih sedikit jika dibandingkan
dengan tanaman kuran dari 21 hst.
Pada dasarnya pengelolaan hara hendaknya dilakukan secara terpadu, karena
penggunaan pupuk kimia saja akan menyebabkan tanaman tidak mampu menyerap hara
secara secara efisien, sehingga terjadai akumulasi atau pelonggokan senyawa kimia di
dalam tanah, yang selanjutnya akan menyebabkan tanah menjadi tercemar dan kualitas
tanah menjadi turun (Mulyati, 2016). Dengan demikian, penggunaan pupuk kimia dan
pupuk organik bioslurry ini merupakan alternatif yang sangat bermanfaat untuk
meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman untuk mewujudkan pertanian yang
berwawasan lingkungan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang terbatas pada ruang lingkup
penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa interaksi pemberian pupuk majemuk
NPK dan bioslurry berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi,
yaitu terhadap tinggi tanaman, jumlah daun dan bobot brangkasan basah. Tetapi tidak
berpengaruh terhadap luas daun dan bobot brangkasan kering tanaman sawi. Selain itu,
pemberian bioslurry dapat mengefisiensikan penggunanan pupuk majemuk NPK.
Mengingat bioslurry merupakan pupuk organik yang melepaskan haranya secara
perlahan-lahan (slow release) dan efiseinsi serapan pupuk kimia yang rendah, maka
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mempelajari pengaruh residu dari
kombinasi penggunaan kedua jenis pupuk tersebut.
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N-TOTAL SERTA C:N RATIO DARI BERBAGAI SUMBER
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THE COMPARATIVE OF pH VALUES, ORGANIC C CONTENT,
TOTAL N AND RATIO C: N FROM VARIOUS SOURCES
OF HUMIC ACID
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ABSTRAK
Asam humat merupakan salah satu bahan pembenah tanah yang dapat mempengaruhi
tingkat kesuburan tanah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan nilai pH,
kandungan C-Organik dan N-Total serta C:N ratio dari berbagai sumber asam humat.
Dilakukan pada skala laboratorium di laboratorium kimia tanah, serta dalam skala
rumah kaca di kebun percobaan Universitas Padjadjaran, pada bulan Oktober 2015
sampai dengan Januari 2016. Adapun Sumber bahan baku asam humat yang
dipergunakan berasal dari kotoran sapi, kotoran domba, kotoran ayam, serasah daun,
arang sekam dan limbah rumah tangga. Penelitian ini menggunakan desain penelitian
rancangan acak lengkap (RAL) dengan faktor tunggal, sedangkan analisis data
menggunakan analisis varians dan dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda Duncan pada
tingkat signifikan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai
pH, Kandungan C-Organik dan N-Total serta C:N Ratio pada setiap masing-masing
sumber asam humat yang dipergunakan. Pada penelitian yang dilakukan, didapatkan
bahwa sumber asam humat yang memiliki kualitas yang baik berasal dari limbah rumah
tangga.
Kata kunci : Asam humat, kompos, pH, C/N, N-Total
ABSTRACT
Humic acid is one of the soil conditioner which can affect the level of soil fertility. This
study was conducted to determine the comparative of pH values, organic C content,
total N and ratio C:N of the various sources of humic acid. This research has been done
at laboratory scale in soil chemistry laboratory, as well as the greenhouse in
Universitas Padjadjaran, from October 2015 until January 2016. The sources of raw
materials for humic acid products derived from cow manure, sheep manure, chicken
manure, leaf litter, charcoal husk and household waste. This study used a study
Completely Randomized Design (CRD) with a single factor, while the analysis of data
using analysis of variance followed by Duncan's Multiple Range Test at the 5%
significance level. The results showed that there are differences in pH values, organic C
content, total N and C:N ratio on each sources of humic acid. In this study, it was found
that the source of humic acid that has good quality is humic acid from household waste.
Keywords: Humic acid, compost, pH, C/N, Total N
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LATAR BELAKANG
Sektor pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting di dalam
perekonomian negara Indonesia. Berkembangnya sektor pertanian, mengakibatkan
kebutuhan pupuk yang semakin meningkat. Akan tetapi, peningkatan kebutuhan pupuk
seringkali tidak diikuti oleh ketersediaan pupuk di pasar, karena sering terjadinya
kelangkaan ketersediaan pupuk. Kelangkaan pupuk apabila tidak segera diatasi dapat
menimbulkan masalah yang besar, karena pemupukan merupakan salah satu cara
penambahan nutrisi untuk tanah maupun tanaman. Pemupukan juga dibutuhkan untuk
mengganti unsur hara yang hilang dari tanah akibat proses pemanenan. Faktor
kehilangan unsur hara dapat terjadi melalui pencucian, penguapan, atau terikat oleh
tanah, sehingga unsur hara tidak tersedia bagi tanaman. Diperlukan suatu alternatif cara
atau metode agar dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk di lapangan.
Salah satu alternatif yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk
adalah melalui pemberian asam humat. Asam humat merupakan salah satu bahan
pembenah tanah yang dapat mempengaruhi kesuburan tanah dengan mengubah kondisi
fisik, kimia maupun biologi tanah (Tan, 2003). Asam humat memiliki senyawa yang
relatif resisten terhadap degradasi mikroba, bersifat amorf, berwarna gelap, mempunyai
berat molekul tinggi, serta memberikan pengaruh yang nyata terhadap perkembangan
tanah dan pertumbuhan tanaman (Lestari, 2003). Asam humat mempunyai peranan yang
penting dalam kelangsungan hidup mikroorganisme di dalam tanah. Asam humat dapat
meningkatkan permeabilitas membran dan membantu memperlancar nutrisi untuk
menembus dinding sel, meningkatkan produksi klorofil dan fotosintesis, menstimulasi
hormon dan meningkatkan aktivitas enzim (Bio Flora International Inc, 1997).
Hasil penelitian lain menunjukkan adanya pengaruh positif dari senyawa humat
terhadap pertumbuhan tanaman melalui interaksi langsung pada proses tersebut
(Eyheraguibel et al., 2007). Pada penelitian Amalfinanto et al (1995), memperlihatkan
bahwa asam humat dari beberapa tanah dan berbagai vegetasi mempunyai kandungan
unsur Karbon (C) yang tinggi, yaitu berkisar antara 41-57%. Menurut Wahyudi tahun
2009, asam humat membantu peningkatan penyerapan unsur nitrogen (N) pada tanaman
jagung (Zea mays L.). Asam humat tidak hanya dapat berperan dalam memperbaiki
Kapasitas Tukar Kation (KTK) tanah, pada penelitian sebelumnya pemberian asam
humat yang dikombinasikan dengan pupuk N, P, K memiliki pengaruh nyata terhadap
kandungan P Tersedia pada pertumbuhan jagung manis (Zea mays saccharata L.)
‘Bonanza F1’ pada Fluventic Eutrudepts (Ginanjar, 2010). Penelitian lain dari Ayuso et
al., (1996) membuktikan bahwa penambahan asam humat meningkatkan kemampuan
penyerapan unsur hara makro (N, P, K) tetapi banyaknya hara yang terserap berbeda
untuk setiap unsurnya.
Menurut Arsiati (2002), kandungan asam humat yaitu kandungan C-Organik
sebesar 56,2%; unsur O sebesar 35,5%; unsur H sebesar 47%; unsur N sebesar 3,2% ;
dan kandungan unsur S sebesar 0,8%. Secara umum asam humat dicirikan oleh lebih
rendahnya keasaaman total dan kandungan gugus karboksilat 2-3 kali lebih tinggi
dibandingkan pada asam fulvat (Rahmawati, 2004). Sumber bahan baku asam humat
yang digunakan pada penelitian ini berasal dari berbagai sumber bahan organik seperti
pupuk kandang, serasah daun, arang sekam, dan limbah rumah tangga. Pemilihan bahan
baku tersebut dikarenakan jumlah yang tersedia cukup banyak disekitar kita dan
penggunaannya yang masih kurang optimal sehingga bahan tersebut hanya menjadi
limbah organik saja selama ini.
Potensi sampah organik, terutama dari daerah perkotaan berpenduduk padat
sangat tinggi, karena sebagian besar sampah tersebut berasal dari pemukiman (rumah
tangga) proporsinya dapat mencapai 78%. Sampah organik ini umumnya bersifat
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biodegradable, yaitu dapat terurai menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana oleh
aktivitas mikroorganisme tanah. Penguraian dari sampah organik ini akan menghasilkan
materi yang kaya akan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan, sehingga sangat
baik digunakan sebagai pupuk organik (Sulistyawati dkk., 2009). Asam humat adalah
hasil ekstrak bahan organik yang tidak dapat didekomposisikan lagi. Asam humat juga
merupakan humus yang berasal dari bahan organik. Asam humat pada dasarnya
membantu mengkhelat unsur mikro dari tanah ke tanaman (Sahala, 2006). Asam humat
dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman baik secara langsung maupun tidak
langsung. Secara tidak langsung, asam humat dapat memperbaiki kesuburan tanah
dengan cara mengubah kondisi fisik, kimia dan biologi dalam tanah (Supriyo, 2012).
Pengaruh asam humat terhadap tanaman secara langsung adalah dapat merangsang
pertumbuhan tanaman melalui pengaruh terhadap metabolisme dan sejumlah proses
fisiologi, yaitu proses respirasi, meningkatkan permeabilitas sel melalui kegiatan
hormon pertumbuhan (Ireng dan Rosita, 1998).
Hardjowigeno (2010) menyatakan bahwa asam humat merupakan koloid
organik yang tersusun oleh unsur C, H, dan O dan umumnya asam humat dicirikan oleh
gugus karboksil (-COOH) dan gugus hidroksil (-OH). Asam humat memiliki kadar C
53,8-58,7 %, kadar O 32,8-38,3 %, kadar H 3,2-6,2 %, kadar N 0,8-4,2 %, dan kadar S
0,1-1,5 % (Steelink 1985 dalam Tan 2003). Asam humat tidak hanya mengandung hara
makro C, H, N, dan S, tetapi juga mengandung unit aromatik dan senyawa alifatik, serta
total kemasaman yang dipengaruhi oleh kandungan gugus fenol dan karboksil. Asam
humat dapat dihasilkan dari berbagai sumber bahan organik yang tersedia di lingkungan
sekitar manusia, seperti kompos dari kotoran ternak, serasah daun, limbah rumah tangga
maupun sumber bahan organik yang lainnya.
Sumber bahan baku asam humat yang pertama dihasilkan dari kompos kotoran
sapi. Menurut Syukur dan Indah (2006) kandungan asam humat di dalam tanah sangat
dipengaruhi oleh takaran bahan organik yang diberikan. Pemberian kompos dari kotoran
sapi lebih meningkatkan kandungan asam humat dan fulvat tanah dibandingkan dengan
kompos limbah tanaman obat. Penelitian (Sunarlim et al., 1999) menunjukkan
mineralisasi dari dua kompos yaitu dari kotoran sapi dan kotoran ayam dapat
meningkatkan serapan N pada 31 minggu setelah tanam, sedangkan serapan N dari urea
sudah berhenti pada 16 minggu setelah tanam. Penelitian Hariatik tahun 2012
kandungan unsur hara dalam kotoran sapi yang telah dikomposkan mengalami kenaikan
kandungan unsur N sebesar 0,08% sedangkan kandungan senyawa P2O5 dan K2O pada
kotoran sapi mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,14%, kandungan C-Organik pada
kotoran sapi sebesar 63,44%, dan nilai C:N Ratio sebesar 17.
Kotoran ayam juga dapat dijadikan sumber bahan baku pembuatan asam humat,
karena mengandung unsur hara yang cukup baik bagi tanah maupun tanaman. Menurut
penelitian Fajrin (2008) kandungan unsur hara yang terdapat pada pupuk kandang
ayam yaitu kandungan C-Organik sebesar 42,18%, kandungan N-Total sebesar 0,47%
dan nilai C:N Ratio adalah 10, sedangkan untuk kotoran domba memiliki kandungan COrganik yaitu 42,18%, kandungan unsur N sebesar 0,41% dan nilai C:N Ratio adalah
11.
Tidak hanya dihasilkan oleh kotoran hewan, serasah daun juga dapat dijadikan
alternatif sumber bahan baku asam humat. Hal ini dikarenakan ketersediannya yang
sangat banyak dan tidak dibatasi oleh waktu. Menurut Surtinah (2013) kandungan unsur
C- Organik pada serasah daun adalah 20,02%, unsur N sebesar 0,75%, unsur P sebesar
0,12%, unsur K sebesar 0,69% dan nilai C:N Ratio sebesar 23.
Limbah organik seperti limbah pasar yang terdiri dari sayur dan buah-buahan
juga dapat dijadikan bahan baku sumber asam humat. Menurut Cahaya dan Nugroho
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(2009) kandungan unsur hara dalam kompos yang berasal dari limbah organik cukup
baik yaitu kandungan N-Total sebesar 1,27%, kandungan C-Organik sebesar 37,80%
dan nilai KTK sebesar 21,40%. Hal tersebut memperlihatkan kandungan C-Organik
yang cukup banyak terkandung di dalam kompos dari limbah organik.
Disamping limbah organik, bahan baku lain yang dapat dijadikan sebagai
sumber asam humat yaitu arang sekam. Arang sekam dihasilkan dari proses
pembakaran sekam padi dengan teknik pembakaran tidak sempurna. Arang sekam atau
sekam bakar memiliki kandungan karbon yang tinggi sehingga dapat menggemburkan
tanah. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kemampuan arang sekam sebagai
absorban bisa menekan jumlah mikroba patogen dan logam berbahaya dalam
pembuatan kompos. Pemanfaatan arang sekam selain untuk meningkatkan unsur hara
dalam tanah, juga dapat meningkatkan daya serap dan daya ikat tanah terhadap air
akibatnya, kelembaban pada akar tanaman dapat terjaga dengan baik. Berdasar analisis
Japanese Society for Examining Fertilizer and Fodders, komposisi arang sekam paling
banyak mengandung SiO2 yaitu 52 % dan unsur C sebanyak 31 %. Komposisi lainnya
adalah Fe2O3, K2O, MgO, CaO, MnO dan Cu dalam jumlah yang sangat kecil, juga
mengandung bahan-bahan organik, arang sekam mengandung N 0,32 %, P 0,15 %, K
0,3 1, Ca 0,96 %, Fe 180 ppm, Mn 80,4 ppm, Zn 14,10 ppm dan pH 6,8. Karakteristik
lain dari arang sekam adalah ringan (berat jenis 0,2 kg/l) dan kasar sehingga sirkulasi
udara tinggi, kapasitas menahan air tinggi, berwarna kehitaman sehingga dapat
mengabsorbsi sinar matahari dengan efektif. pH sekam bakar yang tergolong basa yaitu
antara 8.5 – 9 digunakan untuk meningkatkan pH tanah asam (Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, 2008).
Pemaparan yang sudah dijabarkan memperlihatkan perbandingan kandungan
unsur hara yang beragam di dalam sumber bahan organik yang akan dijadikan sebagai
sumber asam humat. Sekaligus melalui karakterisasi kandungan asam humat ini,
diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kandungan asam humat dari
berbagai sumber bahan organik yang dapat dijadikan sebagai informasi penting di
dalam memproduksi asam humat bagi perkembangan tanah maupun pertumbuhan
tanaman.
BAHAN DAN METODA
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Ciparanje dan Laboratorium Kimia
Tanah Fakultas Pertanian Univeritas Padjadjaran. Penelitian ini dilaksanakan pada
bulan Oktober 2015 sampai dengan Januari 2016.
Alat dan Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Kotoran sapi, (2)
Kotoran domba, (3) kotoran ayam, (4) Serasah Daun, (5) Arang sekam, (6) Limbah
rumah tangga, (7) EM-4, (8) Dedak, (9) Air, (10) Gula, (11) Bahan-bahan untuk uji
analisis pH, C-Organik dan N-Total. Alat-alat yang digunakan adalah (1) Trashbag, (2)
Label, (3) Meteran, (4) Gunting, (5) Timbangan, (6) Alat tulis, (7) Kamera, (8)
Peralatan laboratorium.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan enam
perlakuan yaitu kompos yang berasal dari kotoran sapi, kotoran domba, kotoran ayam,
serasah daun, limbah rumah tangga dan arang sekam. Masing-masing dari perlakuan
diulang sebanyak empat kali, sehingga unit yang dihasilkan untuk penelitian ini
sebanyak 24 unit percobaan. Rancangan perlakuan pada percobaan ini dimaksudkan
untuk melihat perbedaan nilai pH, kandungan C-Organik, N-Total serta C:N Ratio yang
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paling ideal/optimal untuk dijadikan sumber bahan baku asam humat. Adapun
perlakuan tersebut terdiri dari berbagai sumber bahan organik yaitu : A (Kompos
kotoran sapi) ; B (Kompos kotoran domba) ; C (Kompos kotoran ayam); D (Kompos
serasah daun) ;E (Kompos arang sekam)
; F (Kompos limbah rumah tangga).
Pengamatan pada penelitian ini terdiri dari pengamatan utama dan pengamatan
penunjang. Diantaranya adalah nilai pH dengan menggunakan pH meter, kandungan NTotal dengan metode Kjeldahl, kandungan C-Organik metode Walkley and Black ,
kandungan kadar air asam humat serta kandungan bahan organik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kandungan Kadar Air Asam Humat
Hasil analisis kandungan kadar air di dalam asam humat menunjukkan bahwa
kandungan kadar air di dalam asam humat cukup tinggi yaitu berkisar antara 92-99 %
(Gambar 2) dan dapat dilihat pada Lampiran 7.

Keterangan: A: kompos kotoran sapi; B: kompos kotoran domba; C: kompos kotoran ayam
D: kompos serasah daun; E: kompos arang sekam; F: kompos limbah rumah tangga

Gambar 2. Rata-Rata Kandungan Kadar Air Pada Berbagai Perlakuan Bahan Baku
Asam Humat.
Pada Gambar 2 rata-rata kandungan kadar air pada berbagai perlakuan bahan
baku asam humat didapatkan hasil yaitu untuk rata-rata kandungan kadar air pada
perlakuan A asam humat yang berasal dari kotoran sapi sebesar 97.64%. Rata-rata
kandungan kadar air pada perlakuan B asam humat yang berasal dari kotoran domba
lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kandungan kadar air perlakuan A yaitu
sebesar 98.66%. Rata-rata kandungan kadar air pada perlakuan C asam humat yang
berasal dari kotoran ayam adalah 97.52%. Selanjutnya rata-rata kandungan kadar air
pada perlakuan D asam humat yang berasal dari serasah daun adalah 97.80%. Pada
perlakuan E asam humat yang berasal dari arang sekam rata-rata kandungan kadar
airnya adalah 97.44%. Rata-rata kandungan kadar air pada perlakuan F asam humat
yang berasal dari limbah rumah tangga yang paling rendah yaitu 94.75%.
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Kandungan kadar air, kecepatan aerasi, ukuran dan bentuk tumpukan, kondisi
lingkungan sekitar dan kandungan nutrisi sangat mempengaruhi distribusi temperatur
dalam tumpukan kompos. Sebagai contoh, kecenderungan temperatur akan lebih rendah
jika kondisi kadar air berlebih karena panas yang dihasilkan akan digunakan untuk
proses penguapan. Sebaliknya kondisi kadar air yang rendah akan menurunkan aktivitas
mikroba dan menurunkan kecepatan pembentukan panas (Arifianto dan Kuswadi,
2008).
Pada Gambar 2 juga menunjukkan kadar air dalam asam humat hasil ekstraksi
cukup tinggi. Hal ini disebabkan pada proses ekstraksi dan pemurnian asam humat
banyak menggunakan air/ larutan. Molekul-molekul air tersebut diikat oleh gugus yang
bertindak sebagai lignin terhidrat yang cukup stabil sehingga molekul air tersebut terikat
pada asam humat (Lesbani, 2012). Pengukuran kandungan kadar air asam humat
dilakukan dengan cara hasil ekstraksi asam humat yang cair dioven dalam suhu 40-70⁰C
selama kurang lebih 24 jam tergantung dari kekentalan asam humat. Hasil asam humat
yang sudah kering kemudian didinginkan di dalam desikator lalu ditimbang berat akhir
dari asam humat untuk menghitung berapa banyak kadar air asam humat yang menguap.
Kandungan Bahan Organik
Hasil analisis kandungan bahan organik pada berbagai perlakuan bahan baku
asam humat menunjukkan hasil yang cukup tinggi yaitu berkisar antara
100-150%
(Gambar 3) dapat dilihat pada Lampiran 8.

Keterangan: A: kompos kotoran sapi; B: kompos kotoran domba; C: kompos kotoran ayam
D: kompos serasah daun; E: kompos arang sekam; F: kompos limbah rumah tangga

Gambar 3. Rata-Rata Kandungan Bahan Organik Pada Berbagai Perlakuan Bahan Baku
Asam Humat.

Pada Gambar 3 dapat dilihat rata-rata kandungan bahan organik pada berbagai
perlakuan bahan baku asam humat. Perlakuan A asam humat yang berasal dari kompos
kotoran sapi rata-rata kandungan bahan organiknya adalah 106.80%. Perlakuan B asam
humat kedua yang berasal dari kompos kotoran domba rata-rata kandungan bahan
organiknya adalah 114.98%. Hal tersebut menunjukkan kandungan bahan organik di
dalam asam humat yang berasal dari kotoran domba lebih besar jika dibandingkan
dengan kandungan bahan organik dalam asam humat yang berasal dari kotoran sapi.
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Selanjutnya perlakuan C asam humat yang berasal dari kompos kotoran ayam
rata-rata kandungan bahan organiknya adalah 107%. Perlakuan D asam humat yang
berasal dari kompos serasah daun dengan rata-rata kandungan bahan organiknya adalah
133.61%. Rata-rata kandungan bahan organik pada perlakuan E asam humat yang
berasal dari kompos arang sekam adalah 108.66%. Perlakuan F asam humat yang
berasal dari kompos limbah rumah tangga memiliki kandungan bahan organik yang
paling tinggi dibandingkan perlakuan yang lainnya, yaitu sebesar 143.04%.
Perlakuan asam humat yang memiliki kandungan bahan organik paling besar
terdapat pada perlakuan terakhir yaitu kompos yang berasal dari limbah rumah tangga.
Hal tersebut dapat disebabkan bahan organik yang terdapat dalam kompos limbah
rumah tangga berasal dari sisa sayuran dan buah-buahan yang sudah mulai melapuk
(Deptan, 2006). Sumber utama bahan organik bagi tanah berasal dari jaringan tanaman,
baik berupa sampah-sampah tanaman (serasah) ataupun sisa-sisa tanaman yang telah
mati.
Nilai pH
Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, masing-masing perlakuan
menunjukkan nilai pH yang terdapat dalam asam humat dari berbagai kompos
menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata yang ditunjukkan dalam (Lampiran 9)
Tabel 5.
Tabel 5. Nilai pH yang terdapat dalam asam humat dari berbagai sumber kompos.
Perlakuan
A= Kotoran Sapi
B= Kotoran Domba
C= Kotoran Ayam
D= Serasah Daun
E= Arang Sekam
F= Limbah Rumah Tangga

Nilai pH
1,1 ab
1,3 b
1,2 ab
1,2 ab
1,1 a
1,1 ab

Keterangan: Nilai rata-rata yang diikuti huruf yang sama menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata.
dengan uji Jarak Berganda Duncan taraf kepercayaan 5%

Kemasaman tanah (pH) mempunyai peranan yang penting terhadap ketersediaan
unsur-unsur hara, baik makro maupun mikro (Bachtiar, 2006). Pada Tabel 5 diketahui
nilai pH asam humat pada masing-masing perlakuan tidak menunjukkan hasil yang
berbeda nyata. Perlakuan A asam humat yang berasal dari kompos kotoran sapi
memiliki nilai pH sebesar 1,1. Perlakuan B asam humat yang berasal dari kompos
kotoran domba nilai pH sebesar 1,3. Pada perlakuan C asam humat yang berasal dari
kompos kotoran ayam nilai pH nya sebesar 1,2. Asam humat yang berasal dari kompos
serasah daun nilai pH sebesar 1,2, sedangkan asam humat yang berasal dari kompos
arang sekam memiliki nilai pH sebesar 1,1. Asam humat yang berasal dari kompos
limbah rumah tangga memiliki nilai pH sebesar 1,1. Dalam larutan (pH 3,5-9) asam
humat membentuk sistem koloid polielektrolit linear yang bersifat fleksibel, sedangkan
pada pH rendah asam humat terbentuk kaku (rigrid) dan cenderung terdegradasi
membentuk suatu padatan makromolekul melalui ikatan hidrogen. Meningkatnya pH
akan menyebabkan ikatan hidrogen semakin lemah sehingga agregat akan terpisah satu
sama lain. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh disosiasi gugus fungsional yang bersifat
asam pada asam humah seperti –COOH. Umumnya gugus –COOH terdisosiasi pada pH
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sekitar 4-5, sedangkan gugus –OH fenolat atau OH alkoholat terdisosiasi pada pH
sekitar 8-10. Penurunan pH tersebut akan memisahkan bahan menjadi dua bagian
karena kelarutannya (Alimin dkk., 2005).
Kandungan N-Total
Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, kandungan N-Total yang
terdapat dalam asam humat dari berbagai kompos menunjukkan perbedaan yang nyata
pada masing-masing perlakuan yang ditunjukkan dalam (Lampiran 10) Tabel 6.
Perbedaan nyata ditunjukkan pada perlakuan kompos yang berasal dari kompos kotoran
ayam, dan kompos limbah rumah tangga.
Tabel 6. Kandungan N-Total yang terdapat dalam asam humat dari berbagai sumber
kompos.
Perlakuan
A= Kotoran Sapi
B= Kotoran Domba
C= Kotoran Ayam
D= Serasah Daun
E= Arang Sekam
F= Limbah Rumah Tangga

Kandungan N-Total (%)
3,58 b
4,60 c
5,97 d
4,08 bc
2,49 a
10,27 e

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan hasil yang berbeda nyata antar
perlakuan dengan uji Jarak Berganda Duncan taraf kepercayaan 5%

Nitrogen (N) merupakan unsur hara makro utama yang sangat penting untuk
pertumbuhan tanaman. Menurut Gaffney (1996) kadar nitrogen rata-rata pada asam
humat adalah 2-4%. Pada hasil analisis dapat dilihat kandungan N-Total dari masingmasing perlakuan yang diberikan. Perlakuan A asam humat yang berasal dari kompos
kotoran sapi memiliki hasil yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan B asam humat
yang berasal dari kompos kotoran domba dan perlakuan D asam humat yang berasal
dari kompos serasah daun.
Perlakuan asam humat yang berasal dari kompos kotoran domba memiliki hasil
yang berbeda nyata dengan perlakuan A, C,D dan F. Hal tersebut dibuktikan dengan
pernyataan Hardjowigeno, 1993 bahwa Kotoran ayam mengandung N tiga kali lebih
besar daripada kompos yang berasal dari kotoran ternak yang lain. Hal lain yang
mempengaruhi kandungan N dalam asam humat yang berasal dari kompos kotoran
ayam adalah jenis konsentrat yang diberikan. Selain itu pula dalam kotoran ayam
tersebut tercampur sisa-sisa makanan ayam serta sekam sebagai alas kandang yang
dapat menyumbangkan tambahan hara ke dalam kompos kotoran ayam (Adimiharja,
2000).
Perlakuan E asam humat yang berasal dari kompos arang sekam menunjukkan
hasil yang berbeda nyata dengan perlakuan A, B, C, D dan F. Kandungan N-Total yang
terkandung dalam perlakuan F asam humat yang berasal dari kompos arang sekam
paling kecil yaitu sebesar 2,49%. Perlakuan yang memiliki kandungan N-Total paling
tinggi adalah perlakuan F asam humat yang berasal dari kompos limbah rumah tangga
yang sekaligus menunjukkan perbedaan yang paling nyata diantara perlakuan yang
lainnya yaitu sebesar 10,27%. Hal tersebut dapat disebabkan karena Kandungan N
dalam kompos meningkat selama proses pengomposan, karena terjadi mineralisasi Norganik menjadi N-mineral oleh mikroorganisme (Mulyadi, 2008).
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Kandungan C-Organik
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kandungan C-Organik yang
terdapat dalam asam humat dari berbagai kompos menunjukkan perbedaan yang nyata
pada masing-masing perlakuan yang diberikan (Lampiran 11) Tabel 7. Perbedaan nyata
ditunjukkan pada perlakuan kompos yang berasal dari kompos serasah daun dan
kompos limbah rumah tangga.
Tabel 7. Kandungan C-Organik (%) yang terdapat dalam asam humat dari berbagai
sumber kompos.
Perlakuan
A= Kotoran Sapi
B= Kotoran Domba
C= Kotoran Ayam
D= Serasah Daun
E= Arang Sekam
F= Limbah Rumah Tangga

Kandungan C-Organik (%)
61,94 a
66,69 b
62,06 a
77,49 c
63,03 a
82,97d

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan hasil yang berbeda nyata antar
perlakuan dengan uji Jarak Berganda Duncan taraf kepercayaan 5%

Kandungan C-Organik dapat dicirikan dengan kandungan bahan organik yang
cukup tinggi di dalam bahan baku pembuatan kompos. Kandungan Karbon penting
sebagai bahan pembangun bahan organik, karena sebagian besar bahan kering tanaman
terdiri dari bahan organik. Kandungan C-Organik bervariasi di dalam tanah maupun di
dalam tanaman (Afandie, 2002).
Pada Tabel 7 dapat dilihat kandungan C-Organik dari masing-masing perlakuan
menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Perlakuan asam humat yang berasal dari
kompos kotoran sapi menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan
asam humat yang berasal dari kompos kotoran ayam dan perlakuan asam humat yang
berasal dari kompos arang sekam. Perlakuan asam humat yang berasal dari kompos
kotoran domba menunjukkan hasil yang berbeda nyata dengan perlakuan A, C, D, E dan
F.
Perlakuan asam humat yang berasal dari kompos serasah daun juga
menunjukkan hasil yang berbeda nyata dengan perlakuan yang lainnya. Kandungan COrganik pada perlakuan D cukup tinggi yaitu sebesar 77,46%. Bahan baku pembuatan
asam humat juga dapat mempengaruhi besar kecilnya kandungan unsur hara yang
terkandung. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Firmansyah, 2010 bahan organik
yang memiliki kandungan N rendah dan C tinggi, contohnya dedaunan yang gugur,
jerami, serbuk gergaji. Perlakuan asam humat yang berasal dari limbah rumah tangga
menunjukkan hasil yang paling berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan A, B, C,
D dan E. Kandungan C-Organik pada perlakuan F memiliki kandungan yang paling
tinggi yaitu 82,97%. Hal tersebut sesuai dengan kandungan bahan organik yang
terkandung dalam kompos limbah rumah tangga yang cukup tinggi. Sisa sayuran dan
buah-buahan menyumbangkan bahan organik yang cukup tinggi untuk dijadikan
kompos yang nantinya diekstraksi menjadi asam humat.
Menurut Gaffney (1996) kandungan C-Organik pada asam humat normalnya
berkisar antara 40-80%. Zat arang atau karbon yang terdapat dalam bahan organik
merupakan sumber energi bagi mikroorganisme. Dalam proses pencernaan oleh
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mikroorganisme terjadi reaksi pembakaran antara unsur karbon dan oksigen menjadi
kalori dan karbon dioksida (CO2).
Nilai C:N Ratio
Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, nilai C:N ratio yang terdapat
dalam asam humat dari berbagai kompos menunjukkan perbedaan yang nyata pada
masing-masing perlakuan yang diberikan (Lampiran 12) Tabel 8. Perbedaan nyata
ditunjukkan pada perlakuan kompos yang berasal dari serasah daun dan kompos yang
berasal dari limbah rumah tangga.
Tabel 8. Nilai C:N Ratio yang terdapat dalam asam humat dari berbagai sumber
kompos.
Perlakuan
A= Kotoran Sapi
B= Kotoran Domba
C= Kotoran Ayam
D= Serasah Daun
E= Arang Sekam
F= Limbah Rumah Tangga

Nilai C:N Ratio
17 c
15 bc
10 ab
19 c
27 d
8a

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan hasil yang berbeda nyata antar
perlakuan dengan uji Jarak Berganda Duncan taraf kepercayaan 5%

Analisa C-Organik dan N-Total maka akan diketahui hubungan C/N di dalam
kompos yang juga mempunyai arti penting misalnya apakah terjadi kompetisi antara
jasad renik dan tanaman terhadap kebutuhan unsur hara nitrogen. Mengetahui C/N juga
berguna untuk mengetahui tingkat pelapukan dan kecepatan penguraian bahan organik
serta tersedianya unsur hara nitrogen di dalam tanah. Dari hasil analisis didapatkan ratarata hasil C/N yang cukup tinggi yaitu antar 8-27, sedangkan kriteria normal C/N yaitu
berkisar antara 10-20. Hal tersebut memungkinkan terjadinya pengikatan nitrat oleh
jasad renik dari tanah sehingga tidak tersedia untuk pertumbuhan tanaman yang disebut
dengan Immobilisasi Nitrogen (Bachtiar, 2006).
Menurut Dalzell et al.,1991 hal lain yang mempengaruhi besarnya nilai C/N
salah satunya adalah bahan baku kompos yang digunakan. Semakin tinggi kandungan
selulose dan lignin bahan dasar kompos, maka semakin besar nilai C/N nya sehingga
akan semakin sulit didekomposisi (Jutono, 1993). Sebaliknya semakin rendah
kandungan selulose dan lignin maka semakin mudah didekomposisi, sehingga proses
dekomposisi dapat berlangsung semakin cepat. Bahan organik yang mempunyai C/N
yang masih tinggi berarti belum terlalu matang. nilai C/N yang terlalu tinggi dianggap
merugikan, karena bila diberikan langsung ke dalam tanah maka bahan organik diserang
olah mikroba (bakteri maupun fungi) untuk memperoleh energi. Sehingga populasi
mikroba yang tinggi memerlukan juga hara tanaman untuk tumbuh dan berkembang
biak. Hara yang seharusnya digunakan oleh tanaman berubah digunakan olah mikrobia.
Dengan kata lain mikrobia bersaing dengan tanaman untuk memperebutkan hara yang
ada. Hara menjadi tidak tersedia karena berubah dari senyawa anorganik menjadi
senyawa organik jaringan mikrobia (Fauzi, 2008).

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

515

SIMPULAN
1) Terdapat perbedaan nilai pH, kandungan C-Organik, N-Total serta C:N Ratio pada
setiap masing-masing sumber asam humat yang dipergunakan.
2) Sumber asam humat yang memiliki kualitas yang baik dilihat dari parameter terdapat
pada kompos yang berasal dari limbah rumah tangga dengan nilai pH sebesar 1,1,
kandungan C-Organik sebesar 82,97%, N-Total sebesar 10,27% serta nilai C:N
Ratio.sebesar 8.
SARAN
Perlu adanya penelitian lanjutan yang dilakukan untuk menguji pengaruh asam humat
dengan menggunakan tanaman indikator pada suatu jenis tanah. Asam humat yang
berasal dari bahan organik dapat dijadikan sumber referensi untuk tahapan selanjutnya.
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KAJIAN KANDUNGAN LOGAM MERKURI PADA LIMBAH TAMBANG
EMAS RAKYAT DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
(STUDY METAL CONTAIN OF MERCURY IN GOLD MINING WASTES
PEOPLE IN WEST SUMBAWA REGENCY)
Padusung1* dan Baiq Dewi Krisnayanti 2
1
Dosen Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Unram
2
Peneliti mandiri
*Korenpondensi : HP. 0818364420, Email : padusung61@gmail.com

ABSTRAK
Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Kabupaten Sumbawa Barat dimulai sejak
tahun 2010 yang diawali dengan aktifitas serupa di Kecamatan Sekotong, Kabupaten
Lombok Barat. Kegiatan penambangan emas yang umum dilakukan di Kabupaten
Sumbawa Barat adalah menggunakan logam merkuri sebagai bahan pengikat emas (AuHg amalgam). Aktifitas pengolahan bahan tambang pasti akan menghasilkan limbah
(puyak/tailing). Kandungan logam utama yang ada dalam limbah tambang adalah logam
mercuri (Hg) yang dampaknya dapat merusak lingkungan sekitar. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kandungan logam merkuri pada limbah tambang emas
Rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat. Metode yang digunakan adalah metode
eksploratif dengan pengambilan sampel pada media air, sedimen, dan puyak. Hasil
penelitian menunujukkan bahwa tingkat kelarutan Hg pada air melebihi ambang batas
baku mutu air, adanya indikasi kontaminasi Hg pada sedimen, dan potensi kontaminasi
Hg pada lingkungan pertanian mulai terjadi.
Kata Kunci : Tambang Emas rakyat, Limbah, Merkuri.
ABSTRACT
Artisanal Small Scale Gold Mining (ASGM) in West Sumbawa regency began in 2010
were preceded by similar activities in Sekotong district, West Lombok regency. in West
Sumbawa regency, community mining are using mercury as a gold amalgamation (AuHg amalgam). Mineral processing activities definitely produce waste (puyak / tailings).
Primary metal content in the waste mine is metal mercury (Hg) and the effects would
damage the surrounding environment. This study aims to determine the mercury
concentration of gold mining waste. Explorative method was used for sampling on
water, sediment, and tailing. The results of the study indicate that the levels of Hg
solubility in water exceeded the water quality standard as an indication that Hg
contamination in the sediment had occured, and potential environmental contamination
Hg in agriculture is began.
Keyword : Gold Mining People, Wastes,, Mercury
LATAR BELAKANG
Aktivitas Pertambangan Emas Rakyat atau kerap dikenal dikalangan pemerintah
dengan istilah Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). Kegiatan PESK di Kabupaten
Sumbawa Barat dimulai sejak tahun 2010 yang diawali dengan aktifitas serupa di
Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dan Kecamatan Lape di Kabupaten
Sumbawa. Masyarakat menyadari keberadaan potensi cadangan emas di Kabupaten
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Sumbawa Barat mengingat aktifitas pertambangan emas di daerah tersebut telah dimulai
oleh PT. Newmont Nusa Tenggara sejak tahun 1998. Pemerintah Daerah Propinsi Nusa
Tenggara Barat (2012), telah menetapkan bahwa 38.36 % (564,700 ha) dari wilayah
Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat diperuntukkan untuk pertambangan,
sedangkan untuk Pulau Lombok peruntukkannya hanya 10.63 % (57,790 Ha).
Tingginya potensi cadangan emas di Kabupaten Sumbawa Barat mendorong PT.
Indotan untuk melakukan eksplorasi di daerah tersebut dengan Ijin Usaha Pertambangan
(IUP) yang meliputi luasan 31.204 hektar. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk
mengadu nasib dengan melakukan penambangan emas skala kecil (pertambanagn emas
rakyat) di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
Aktivitas ini sangat diminati oleh masyarakat karena terbukti secara ekonomi
dapat meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat penambang. Jika dibandingkan
kegiatan pertanian dan peternakan yang dilakukan secara turun menurun oleh
masyarakat, kegiatan ini mampu meningkatkan perekonimian 2-4 kali dari usaha tani.
Latar belakang keahlian mereka sebelumnya sebagai petani/peternak, buruh maupun
nelayan tidak menghalangi mereka untuk mencoba menjadi penambang.
Perpindahan/migrasi penduduk terjadi dari satu lokasi tambang ke lokasi tambang
lainnya untuk mengadu nasib mencari emas.
Kegiatan PESK yang awali dengan kegiatan eksploitasi sampai dengan
pengolahan menjadi biji emas akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap
lingkungan sekitar. Pada kegiatan pengolahan selalu menghasilkan limbah berupa puyak
dan limbah tersebut dibuang ke badan air terdekat tanpa dilakukan pengolahan terlebih
dahulu. Oleh karenanya telah dilakukan kajian kandungan logam merkuri dibeberapa
tempat pengolahan batuan emas di Kabupaten Sumbawa Barat
BAHAN DAN METODE
Lokasi dan Tempat Penelitian.
Penelitian ini telah dilakukan di lokasi pengolahan Pertambagnan Emas Skala
Kecil (PESK) yang tersebar dalam Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini
telah dilaksana pada bula Nopember-Desember tahun 2014. Metode yang digunakan
adalah metode eksploratif dengan pengambilan sampel pada media air, sedimen, dan
puyak.
Lokasi pengampilan sampel dilakukan pada tempat dimana limbah hasil
pengolahan tambang emas rakyat yang dibuang dan/atau berpindah tempat akibat
terbawa oleh media air, baik air hujan, irigasi ataupun sungai. Pengambilan contoh
limbah pertambangan emas rakyat diambil 3 jenis contoh limbah (air, lumpur (lokal =
puyak) dari sistem amalgamasi dan sedimen/lumpur dari sistem sianidasi). Contoh
limbah dianalisa di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
Analisis Laboratorium
Pengukuran konsentrasi merkuri pada limbah tersebut menggunakan alat Cold
Atomic Absorption Analyzer (CVAA) model F732-S.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Limbah Tambang Emas Rakyat
Dalam pemrosesan bijih emas, para penambang di Kabupaten Sumbawa Barat
menggunakan 2 sistem yaitu metode amalgamasi (merkuri) dan sianidasi (sianida).
Dari hasil survey pada akhir tahun 2012, CBES (2013) menghitung bahwa jumlah
gelondong di lokasi-lokasi utama pengolahan emas di Kabupaten Sumbawa Barat
mencapai 435 unit gelondong dengan total jumlah 4110, dengan rata-rate per unit 10
gelondong. Dari perhitungan jumlah gelondong dan penggunaan merkuri di Kabupaten
Sumbawa Barat diperkirakan penggunaan merkuri per hari lebih dari 1 ton per hari.
Jumlah tong yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 95 buah dengan
kapasitas pengolahan rata-rata 250 karung per tong. Proses pengolahan emas baik
dengan menggunakan sistem amalgamasi maupun sianidasi selalu menghasilkan
limbah. Limbah tersebut dapat berupa limbah air, lumpur yang dibuang kelubang
tampung seadanya yang berakibat pada terbuangnya limbah tersebut langsung
kelingkungan sehingga potensi pencemaran lingkungan sangat tinggi.
Hasil Analisa Contoh Limbah Pertambangan Emas Rakyat
Baku mutu Hg di perairan menurut PP Nomor 82 Tahun 2001 adalah < 0,001
mg L-1 (ppm). Dari hasil pengukuran merkuri pada air terindikasi bahwa kadar Hg pada
contoh air melebihi batas baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah (Tabel 1). Hal ini
harus segera dilakukan pengelolaan dan/atau diatasi untuk menghindari masalah
pencemaran lingkungan akibat dari pembuangan Hg ke sungai yang diduga akan tetap
berlangsung untuk beberapa periode waktu.
Air
Secara keseluruhan dampak yang akan ditimbulkan akibat kegiatan PESK, tidak
hanya menyebabkan kerusakan lahan/alam di areal penambangan itu sendiri tetapi juga
dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan di tempat lainnya, terutama di bagian hilir
sebagai akibat dari teknik penambangan yang tidak ramah lingkungan. Akibat yang
dapat dirasakan oleh masyarakat adalah terjadinya pencemaran pada hulu sungai Brang
Rea dan anak sungai Tepas (Tabel 1) yang membahayakan masyarakat pengguna air
sungai sebagai sumber air untuk kehidupan sehari hari, mulai dari mengairi persawahan
sampai untuk sumber air minum. Kondisi seperti ini umum terjadi di Kabupaten
Sumbawa Barat, dimana masyarakatnya menggunakan air sungai sebagai sumber utama
air untuk pengolahan emas.
Baku mutu limbah Hg di perairan menurut PP Nomor 82 Tahun 2001
disyaratkan bahwa konsentrasi Hg diperairan < 0,001 mg L-1 (ppm). US EPA (1977)
menetapkan bahwa nilai ambang batas untuk kualitas air tawar adalah 12 ng Hg/L, dan
100 ng/L untuk air laut.
Tanah
Walaupun sebagian dari merkuri yang digunakan dalam proses pengolahan emas
akan hilang ke atmosfer dalam bentuk Hg(0), tetapi 20% berakhir di tanah limbah dan
batuan dari suatu proses operasi pertambangan (tailing). Merkuri di atmosfer dapat
turun kembali ke bumi melalui hujan yang melekat pada partikel debu. Di dalam tanah,
Hg(0) dapat teroksidasi menjadi merkuri Hg (II) dan mengambil bagian dalam reaksi
kimia tanah atau menjadi bentuk tersedia sehingga mudah diserap oleh tanaman dan
masuk ke dalam rantai makanan. Dengan bantuan sejumlah bakteri aerobik dan
anaerobik, merkuri di dalam tanah dapat berubah menjadi metilmerkuri (CHHg3+) yang
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sangat beracun. Wang (2011) menyebutkan bahwaa Metilmerkuri (metil Hg) sangat
larut dalam air dan dikategorikan sebagai senyawa paling beracun keenam dari enam
juta senyawa beracun yang dikenal manusia. Tumbuhan, hewan, dan ikan dapat
terkontaminasi oleh metilmerkuri yang akan terakumulasi dalam rantai makanan
(Krisnayanti dan Anderson, 2012). Menurut standar dari pemerintah Cina bahwa
konsentrasi Hg di tanah sebaiknya tidak melebihi 1.5 mg/kg. Sedangkan untuk standar
sedimen, WHO/ICPS (1990) menetapkan 2 mg/kg sebagai batas aman dari kontaminasi
merkuri. Namun secara alami, merkuri selalu ada dalam tanah sebagai unsur
pembentuk bumi dan nilainya antara 0.01-0.2 mg/kg
Tabel 1. Hasil Analisa Hg Pada Berbagai Jenis Sampel Dari Aktifitas Pertambangan
Emas Rakyat Di Kabupaten Sumbawa Barat.
No.
1.
2.
3.
4.
5..
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Kode
Lokasi
Sampel
01
Hulu S.Brang Rea, Bendungan
Kalimantong 2
01
Hulu S. Brang Rea, Bendungan
Kalimantong 2
02a Anak S. Tepas, Desa Tepas,
02a Anak S.Tepas, DesaTepas,
02b Tengah S.Brang Rea
02b Tengah S.Brang Rea
2p1 Gelondong Desa Tepas
2p2 Gelondong Desa Tepas
2p3 Gelondong Desa Tepas
2p4 Gelondong DesaTepas
03
S. Brang Rea, Desa Menala
03
S. Brang Rea, Desa Menala
4p1 Gelondong Desa Menala
4p2 Gelondong Desa Menala
4p3 GelondongDesa Menala
4p4 Gelondong Desa Menala
05
S. Brang Rea, Desa Dalam
05
S. Brang Rea, Desa Dalam
06
Hilir S. Brang Rea, Desa Banjar
06
Hilir S. Brang Rea, Desa Banjar
08
S. Brang Rea, Jembatan Taliwang
08
S. Brang Rea, JembatanTaliwang
7p1 Sekitar Lebo Taliwang
7p2 Sekitar Lebo Taliwang
7p3 Sekitar Lebo Taliwang
08
Lebo taliwang
08
Lebo taliwang
9p1 Sekitar Lebo Taliwang
9p2 Sekitar Lebo Taliwang
9p3 Sekitar Lebo Taliwang
9p4 Sekitar Lebo Taliwang

Koordinat
S08°42’04.4”; E116°57’11.0”
S08°42’04.4”; E116°57’11.0”
S08°42’29.0”; E116°55’24. 8”
S08°42’29.0”; E116°55’24. 8”
S08°42’29.1”; E116°55’25.6”
S08°42’29.1”; E116°55’25.6”
S08°42’28.1”; E116°55’24.3”
S08°42’30.0”; E116°55’24.4”
S08°42’27.7”; E116°55’24.7”
S08°42’27.6”; E116°55’23.4”
S08°44’45.3”; E116°51’51.7”
S08°44’45.3”; E116°51’51.7”
S08°44’37.5”; E116°51’32.6”
S08°44’37.5”; E116°51’32.2”
S08°44’36.8”; E116°51’32.7”
S08°44’38.6”; E116°51’34.7”
S08°44’21.4”; E116°50’59.8”
S08°44’21.4”; E116°50’59.8”
S08°44’41.1”; E116°48’45.5”
S08°44’41.1”; E116°48’45.5”
S08°44’23.2”; E116°51’03.0”
S08°44’23.2”; E116°51’03.0”
S08°43’16.4”; E116°51’11.0”
S08°43’16.5”; E116°51’11.1”
S08°43’16.7”; E116°51’09.8”
S08°42’27.9”; E116°51’07.1”
S08°42’27.9”; E116°51’07.1”
S08°42’54.3”; E116°50’49.9”
S08°42’54.5”; E116°50’49.7”
S08°42’53.1”; E116°50’49.3”
S08°42’53.3”; E116°50’48.7”

Jenis Konsentrasi
Sampel Hg (ppm)
air
0,022
sedimen
0,161
air
0,017
sedimen
10,556
air
0,017
sedimen
1,611
puyak
83,333
puyak
101,389
puyak
20,000
puyak
173,333
air
0,017
sedimen
0,333
puyak
19,444
puyak
16,667
puyak
39,444
puyak
100,000
air
0,017
sedimen
0,244
air
0,006
sedimen
0,611
air
0,017
sedimen
0,444
puyak
277,778
puyak
34,722
puyak
40,556
air
0,017
sedimen
1,556
puyak
8,889
puyak
126,389
puyak
3,833
puyak
4,444

PEMBAHASAN
Merkuri dapat tertahan pada permukaan tanah sebagai kompleks ion merkuri,
Hg (II), berikatan dengan sulfida, partikel liat atau bahan organik. Kestabilan ion
merkuri, Hg (II) di dalam tanah diperkirakan dapat bertahan sekurang-kurangnya 1000
tahun. Sebagai akibatnya merkuri yang dihasilkan dimasa sekarang dan sebelumnya
akan semakin meningkat jumlah sehingga dapat membahayakan areal yang tercemar
selama ribuan tahun jika tidak diremediasi.
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Resiko merkuri sebagai kontaminan yang berbahaya terhadap ekosistem perairan
akan terjadi jika kecepatan pembentukan metal merkuri (metilasi) dari merkuri organik
lebih besar daripada demetilasinya. Proses ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan
mikro-organisme, pH dan suhu perairan. Metilasi terhadap spesies merkuri organik
adalah produk yang terjadi melalui proses yang sangat kompleks. Deposisi merkuri
organik dari logam Hg(0), merkuro Hg(I) dan merkuri Hg(II) ketika masuk pada badan
air akan bereaksi dalam suatu sistem yang kompleks, suatu spesies akan dikonversi
menjadi berbagai spesies dan merkuri dapat terikat pada partikel dan mengendap di
dasar perairan, yang selanjutnya terakumulasi dalam sedimen. Dari sedimen tersebut,
proses rantai makanan mulai terjadi yang akhirnya mengancam kesehatan manusia.
Untuk itu regulasi monitoring program perlu dilakukan untuk menghindari kerusakan
lingkungan lebih lanjut.
Terlihat dengan jelas di setiap lokasi Pertambangan Emas Skala Kecil bahwa
pembuangan limbah umum dilakukan di lahan pertanian dan dari hasil analisa
menunjukkan adanya indikasi terjadinya pencemaran Hg pada sedimen.
Jika
pembuangan Hg terus menurus dilakukan ke lingkungan air dan sedimen dampaknya
akan mempengaruhi masyarakat lebih luas lagi yaitu masyarakat pengguna air di
Kabupaten Sumbawa Barat.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Kandungan logam merkuri pada badan air sungai (Hulu sungai Brang Rea dan anak
sungai Tepas) berada di atas baku mutu (nialai ambang batas) sesuai PP 82 tahun
2001.
2. Indikasi kandungan Hg pada contoh sedimen di lokasi hilir sungai Brang Rea dan
perairan Lebo Taliwang (Danau Taliwang) sebagia besar berada di atas baku mutu.
Saran
1. Segera melakukan tindakan pencegahan pembuangan limbah tambang rakyat ke
tanah dan badan air untuk menghindari pencemaran tanah dan air
2. Perlunya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan limbah tambang rakyat,
khususnya penerapan regulasi agar penambang tidak membuang limbah tambang
rakyat dan air limbah baik ke sungai maupun lahan pertanian di sekitarnya.
UCAPAN TERIMA KASIH
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APLIKASI FORMULA PUPUK UZAH DALAM MENINGKATKAN
KETERSEDIAAN HARA N DAN MENGURANGI RESIDU Pb
DI LAHAN TERCEMAR LIMBAH INDUSTRI
(APPLICATION OF FORMULATED UZAH FERTILIZER IN INCREASING
AVAILABILITY OF N AND REDUCING PB RESIDUE
IN CONTAMINATED LAND BY INDUSTRIAL WASTE)
Rija Sudirja*, Benny Joy, Rachmat Haryanto, Santi Rosniawaty, Ade Setiawan1), dan Ichsan Syah Putra2)
1)

Staf Pengajar Agroteknologi Faperta UNPAD, 2) Alumni Faperta UNPAD
* Korespondensi: No. telp: 022-7797200, Email: rija.sudirja@unpad.ac.id

ABSTRAK
Pupuk yang diberikan pada lahan tercemar, selain harus mampu memenuhi kebutuhan
tanaman, juga perlu memperhatikan kemampuannya dalam mengatasi zat pencemar.
Urea, zeolit, dan arang aktif yang beragen hayati berpotensi memperbaiki tanah
tercemar limbah industri, khususnya logam berat seperti Pb. Percobaan ini bertujuan
untuk memperoleh formulasi pupuk yang dapat mensuplai hara N selama fase
pertumbuhan padi sawah dan mengurangi Pb di dalam tanah yang tercemar. Percobaan
dilaksanakan di rumah kaca Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, mulai bulan
Juli sampai Agustus 2016. Percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok
dengan lima perlakuan formulasi urea-zeolit-arang aktif-agen hayati (UZAH), masingmasing dengan komposisi (60:20:10:10) (70:15:5:20) (80:10:10:0) (90:10:0:0)
(100:0:0:0). Hasil penelitian menunjukkan perlakuan formulasi UZAH memberikan
pengaruh nyata terhadap kandungan NH4+, pH, dan ketersediaan Pb dalam tanah.
Formulasi UZAH 60:20:10:10 mampu memberikan pengaruh terbaik terhadap lepas
lambat NH4+, peningkatan pH masam, dan menurunkan Pb tersedia di dalam tanah
sampai 40 hari setelah aplikasi.
__________________________
Kata kunci : Tanah tercemar, pupuk UZAH, Timbal, potensial redoks, dan amonium.
ABSTRACT
Application of fertilizer in the contaminated land should meet the needs of plant and
have ability to resolve contaminant substance. Urea, zeolite, and active charcoal with
biological agent have potency to remediate soils which are contaminated by industrial
waste, especially heavy metals, such as Pb. This research has aim to obtain fertilizer
formula which is able to supply N during the growth of rice in the paddy field and to
reduce Pb in the contaminated soils. The research was conducted in the greenhouse of
Agriculture Faculty of Universitas Padjadjaran from July until August 2016. The
experiment used Randomize Block Design with five treatments of urea-zeolite-active
charcoal with biological agent (UZAH). Each treatments had composition of
(60:20:10:10) (70:15:5:20) (80:10:10:0) (90:10:0:0) (100:0:0:0). The result showed
that application with formulated UZAH gave real effect to the NH4+, pH, and the
availability of Pb in the soils. Formulated UZAH 60:20:10:10 gives the best effect in the
slow-released NH4+, the increase of acidity, and the decrease of Pb availability in the
soils until 40 days after the application.
Keywords: Contaminated land, UZAH fertilizer, Lead, Potential Redox, Ammonium
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LATAR BELAKANG
Perkembangan bidang industri tidak hanya berdampak positif dalam
meningkatkan pendapatan daerah, namun dapat pula menimbulkan dampak negatif
seperti pencemaran lingkungan. Setiap aktivitas industri menghasilkan limbah yang
mengandung logam berat dan dapat merusak lingkungan. Kerusakan ekosistem sawah
akibat pencemaran limbah industri telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi
keberlangsungan usaha tani dan pengembangan produksi pertanian. Menurut Sudirja
(1999), lahan sawah yang diairi dari sumber air tercemar limbah industri secara terus
menerus dapat menimbulkan akumulasi bahan pencemar di dalam tanah, yang
selanjutnya dapat berakibat buruk terhadap kualitas tanah, jumlah dan kualitas produksi
pertanian. Di daerah Jawa Barat terdapat kecamatan yang mengalami pencemaran lahan
oleh logam berat, berupa Cu, Zn, Pb, Cd, Cr dan Ni karena kegiatan Industri, yaitu
Kecamatan Rancaekek (Sudirja, 1999). Pencemaran logam berat akibat limbah industri
terhadap lahan pertanian khususnya pada lahan sawah dapat berbahaya terutama yang
telah melebihi ambang batas sehingga perlu adanya upaya reklamasi untuk mengurangi
ketersediaan logam berat dalam tanah.
Nitrogen merupakan salah satu unsur hara utama dalam menunjang
pertumbuhan tanaman padi, yang pada umumnya sangat diperlukan untuk pembentukan
atau perumbuhan vegetatif tanaman seperti daun, batang dan akar. Permasalahan yang
sering terjadi dilapangan yakni kehilangan nitrogen yang disebabkan oleh proses
absorpsi tanaman, volatilisasi, pencucian, erosi dan kehilangan bersama panen.
Kehilangan nitrogen dalam tanah mempengaruhi pertumbuhan vegetatif tanaman
(Hanafiah, 2010 dalam Mawardiana dkk., 2013). Upaya pencegahan terjadinya
kehilangan unsur nitrogen sangat diperlukan agar ketersediaan unsur nitrogen tetap
terjaga untuk diserap oleh tanaman. Selain dapat menurunkan produktivitas tanaman
padi, kadungan logam berat juga sangat berbahaya pada tubuh manusia jika dikonsumsi
melalui beras yang telah tercemar oleh logam berat serta mengandung B3 berbahaya
bagi kesehatan manusia (Sudirja, 1999).
Bioremediasi merupakan upaya mengatasi pencemaran logam berat yang
terdapat di tanah dan air. Bioremediasi adalah penggunaan agen-agen biologik untuk
menetralkan tanah dan air tercemar menjadi zat-zat yang tidak berbahaya bagi
lingkungan atau kesehatan manusia. Agen-agen biologi yang dipakai dapat berupa
enzim, sel-sel mikroorganisme atau tanaman (Waluyo, 2005). Keberhasilan proses
bioremediasi ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya lama inkubasi, konsentrasi
mikroorganisme dan nilai pH. Konsentrasi mikroorganisme juga mempengaruhi proses
bioremediasi logam timbal, semakin tinggi konsentrasi cemaran, maka semakin banyak
konsentrasi mikroorganisme yang dibutuhkan (Yulia, 2013).
Modifikasi pupuk urea-zeolit-arang aktif + kompos beragen hayati sebagai
pupuk pelepas lambat dan penjerap logam berat diharapkan menjadi solusi untuk
mengefesiensikan pemupukan N dan menurunkan kadar pencemaran logam Pb.
Pencampur-an zeolit dengan pupuk nitrogen menyebabkan amonium yang dikeluarkan
oleh pupuk akan dijerap oleh zeolit. Hal ini disebabkan karena zeolit merupakan
mineral silikat berongga yang mempunyai KTK tinggi antara 120-180 me/100g yang
berguna sebagai pengadsorbsi, pengikat dan penukar kation serta memiliki ukuran
rongga yang sesuai dengan ukuran ion amonium (Suwardi, 2009). Ketika konsentrasi
nitrat dalam tanah menurun, amonium yang telah dijerap oleh zeolit akan dilepaskan
kembali ke dalam larutan tanah ketika amonium dalam tanah telah berubah bentuk
menjadi nitrat. Arang aktif dan zeolite pun dapat berperan dalam menurunkan
ketersediaan logam berat. Adanya penambahan agen hayati pada formulasi pupuk dapat
memaksimalkan peranan pupuk dalam mengurangi ketersediaan logam berat dalam
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tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai formula bahan
pupuk beragen hayati terhadap ketersediaan nitrogen dan logam berat Pb di dalam
tanah, serta memperoleh dosis terpilih yang mampu meningkatkan ketersediaan
nitrogen dan menurunkan Pb di dalam tanah.
BAHAN DAN METODA
Lokasi penelitian dilaksanakan di rumah kaca, Fakultas Pertanian Universitas
Padjadjaran, Jatinangor, Kabupaten Sumedang dengan ketinggian kurang lebih 700
meter di atas permukaan laut (dpl) dan memiliki curah hujan tahunan rata-rata sebesar
2.200 mm. Analisis tanah dilakukan di Laboratorium Kesuburan Tanah dan Nutrisi
Tanaman dan Laboratorium Biologi Tanah Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran.
Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu dari bulan Juni hingga September
2016.
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: media tanah
sawah dari daerah Rancaekek, urea, zeolit klinoptilonit, arang aktif yang terbuat dari
tempurung kelapa sesuai dosis perlakuan, kompos yang terbuat dari kotoran sapi, dan
konsorsium mikroorganisme (Pseudomonas cepacia dan Bacillus subtilis).
Alat–alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain peralatan lapangan:
ember, gunting, karung, cangkul, sekop, patok pembeda disetiap perlakuan serta
ulangan, meteran, alat – alat tulis, label, penggaris dan timbangan; peralatan pendukung:
peralatan laboratorium yang digunakan dalam analisis kimia tanah serta satu unit
komputer dengan perangkat lunak SPSS versi 16.0 untuk mengolah data.
Penelitian ini terdiri dari 5 perlakuan dosis pupuk tablet formula urea, arang
aktif, zeolit dan mikroorganisme yang terbagi menjadi 5 perlakuan: A = 60% urea, 20%
zeolit, 10% arang aktif dan 10% mikroorganisme, B = 70% urea, 15% zeolite, 5% arang
aktif dan 10% mikroorganisme, C = 80% urea, 10% zeolite dan 10% mikroorganisme,
D = 90% urea dan 10% mikroorganisme, E = 100% urea. Setiap perlakuan dengan 5
kali ulangan secara duplo, sehingga total kombinasi perlakuan ini adalah 5 x 5 x 2 = 50
ember percobaan. Pengujian perbedaan pengaruh rata-rata perlakuan terhadap parameter
pengamatan, yaitu; pH, KTK, NH4+, dan Pb di dalam tanah dilakukan dengan uji F
pada taraf 5 %. Apabila perbedaan rata-rata perlakuan pengaruhnya nyata maka
pengujian dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan.
Tanah yang digunakan sebagai media berasal dari daerah Rancaekek memiliki
kandungan pH H2O adalah 5,91 yaitu agak masam, N-total sedang (0,54%), KTK tinggi
(31,90 cmol kg-1), dan C-organik sedang (2,56%) dengan tekstur liat berdebu (pasir 5%,
debu 57%, dan liat 38%). Hasil analisis logam berat pada tanah ini menunjukkan hasil
yang normal untuk tanah yang tercemar adalah Pb 11,85 mg.kg-1, Cd 0,0502 mg.kg-1, Cr
78,06 mg.kg-1. Adapun bentuk formula pupuk yang dibuat dengan nama pupuk UZAH
dengan masing-masung perlakuan ditampilkan pada Gambar 1.
Formula dengan kandungan presentase urea yang lebih banyak, memiliki
kandungan N paling tinggi. Hal ini dikarenakan urea yang berperan sebagai penghasil
N. Pada perlakuan urea : zeolit : mikroorganisme (80:10:10) memiliki kandungan
nitrogen sebesar 44,91%, sedangkan pada perlakuan dengan formula urea : zeolit :
arang aktif : mikroorganisme (60:20:10:10) adalah 30,81%, urea : zeolit : arang aktif :
mikroorganisme (70:15:5:10) adalah 34,81% dan urea : mikroorganisme (90:10) adalah
44,07%. Berdasarkan hasil analisis kadar nitrogen pada pupuk UZAH menunjukkan
kadar nitrogen total dari masing-masing perlakuan memiliki kadar N lebih dari 20%.
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Gambar 1. Tampilan 4 formula dalam pupuk tablet UZAH

HASIL DAN PEMBAHASAN
(1) Analisis pH Tanah
Berbagai formula pupuk UZAH tidak mempengaruhi pH tanah sampai dengan
hari ke 40. Perlakuan A, B, C dan D tidak adanya perbedaan yang nyata, tetapi dapat
dilihat kecenderungan pada perlakuan A (60% urea, 20% zeolit, 10% arang aktif dan
10% mikroorganisme) memiliki angka rata-rata pH tertinggi dibandingkan dengan
kondisi pH tanah perlakuan lainnya (Tabel 1). Potential Hidrogen (pH) adalah faktor
yang penting keberadaannya dalam menentukan sifat kimia tanah. Tisdale, dkk (1985)
menyatakan bahwa pH tanah berkaitan erat dengan unsur hara yang tersedia dan mampu
mempengaruhi ketersediaannya, antara lain mempengaruhi terjadinya denitrifikasi dan
penguapan N pada tanah.
Perubahan pH akhir tanah pada hari ke-40 yang terjadi setiap perlakuan
disebabkan karena adanya pencampuran bahan amelioran yang dapat dijadikan
pembenah tanah yaitu zeolit dan arang aktif. Penambahan zeolit dan arang aktif ke
dalam formulasi dapat merubah pH tanah awal meskipun perubahan pH yang hampir
serupa untuk setiap perlakuan kecuali perlakuan E (100% urea). Hal tersebut
dikarenakan zeolit mampu memperbaiki pH tanah masam karena zeolite memiliki
kandungan yang terdiri terdiri dari basa alkali seperti K+, Na+, Ca2+ dan Mg2+
(Ardiwinata, 2014), sedangkan gugus kimia permukaan arang aktif seperti karbonil,
asam karboksilat, lakton, fenol dan eter sangat berpengaruh terhadap perubahan pH
tanah yang bertindak sebagai bahan organik.
Umumnya tanah yang digenangi secara terus menerus akan meningkatkan pH
tanah mendekati angka netral, hal ini dikarenakan adanya reaksi reduksi yang
mengkonsumsi proton. Bahan organik dapat melepas ion OH- karena terjadi proses
reduksi, oleh sebab itu pH pada tanah dapat meningkat hingga 6,5 bila tergenang
beberapa minggu dan diiringi pemberian bahan organik (Cyio, 2008) dengan reaksi:
Fe (OH)3 + e  Fe (OH)2 + OHKeberadaan urea pada campuran bahan pupuk juga berperan dalam
meningkatkan kondisi pH ke keadaan netral karena terjadi perubahan nitrogen dari
ammonium karbamat menjadi ammonium yang melepaskan ion OH-. Reaksi perubahan
tersebut sebagai berikut :
CO (NH2)2 + H2O  H2NCOONH4
H2NCOONH4  2NH3 + CO2
NH3 + 2H20  NH4++ H20 + OH-
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Menurut Cyio (2008), peningkatan nilai pH terjadi karena adanya penglepasan
ion OH- yang dapat meningkatkan pH tanah karena terjadi keseimbangan antara ion H+
dengan ion OH- baik dari perubahan feri menjadi fero maupun nitrat menjadi nitrit yang
keduanya memberi kontribusi gugus hidroksil ke dalam larutan tanah. Pengaplikasian
pupuk RS Beragen Hayati memberi pengaruh baik bagi pertanaman padi dikarenakan
bahwa nilai pH menunjukkan ketersediaan unsur hara dalam tanah. Nilai pH netral
adalah nilai yang baik untuk ketersediaan unsur hara bagi tanaman.
(2) Analisis KTK Tanah
Berdasarkan hasil analisis statistik (Tabel 1), menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan antara setiap perlakuan formulasi pupuk UZAH terhadap pH, KTK, NH4+,
dan kandungan Pb di dalam tanah.
Tabel 1

Pengaruh Formulasi Pupuk UZAH terhadap pH, KTK, NH4+, dan
Ketersediaan Pb di dalam Tanah

Formula

pH

A
B
C
D

6,93 a
6,70 a
6,66 a
6,63 a
6,13 b

KTK
(Cmol. Kg-1)
46,25 a
42,89 b
39,49 c
35,35 d
34,01 d

NH4+
(%)
0,14 a
0,10 ab
0,12 b
0,11 ab
0,09 c

Kandungan Pb (ppm)
20 HST
40 HST
0,1159 a
0,0935 a
0,1165 a
0,1078 a
0,2717 b
0,1218 a
0,2884 b
0,1423 a
0,3200 b
0,2873 b

Keterangan :
Keterangan: Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata.

Formula :
A = 60% urea + 20% zeolit + 10% arang aktif + 10% kompos beragen hayati
B = 70% urea + 15% zeolit + 5% arang aktif + 10% kompos beragen hayati
C = 80% urea + 10% zeolit + 10% kompos beragen hayati
D = 90% urea + 10% kompos beragen hayati
Pemberian berbagai formula menunjukkan bahwa formulasi perlakuan A (60%
urea, 20% zeolit, 10% arang aktif, 10% mikroorganisme) meningkatkan nilai KTK
(tertinggi) dibandingkan dengan perlakuan lainnya, campuran bahan pada perlakuan ini
terlihat paling optimal dalam peningkatan KTK tanah. Hal ini dikarenakan pada pupuk
RS Beragen Hayati memiliki kandungan zeolit. Zeolit memiliki KTK yang tinggi
sehingga mampu meningkatkan KTK tanah, hal ini disebabkan zeolit dapat
menyumbangkan muatan negatif tanah. Pemberian zeolit ke dalam tanah berarti terjadi
penambahan KTK secara langsung. Nilai KTK zeolit bergantung pada derajat substitusi
jumlah atom Al3+ terhadap Si4+ yang menghasilkan muatan negatif pada kerangka
zeolit. Semakin besar derajat substitusi, maka semakin banyak kation alkali atau alkali
tanah yang diperlukan untuk menetralkan muatan negatif pada kerangka sehingga nilai
KTK makin besar (Syafii dkk, 2010). Semakin sedikit kandungan bahan amelioran
dalam formulasi pupuk menunjukkan nilai KTK tanah yang lebih kecil dibandingkan
dengan formulasi kandungan bahan amelioran yang lebih banyak.
Keberadaan arang aktif pada perlakuan A (60% urea, 20% zeolit, 10% arang
aktif, 10% mikroorganisme) juga menjadi alasan meningkatnya KTK tanah. Hal ini
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dikarenakan arang aktif merupakan suatu bahan amelioran yang mengandung karbon
(C) sangat tinggi yaitu 85-95 %. Arang aktif memiliki kapasitas tukar kation yang tinggi
sehingga mampu mengikat kation-kation tanah yang dapat bermanfaat bagi
pertumbuhan tanaman (Wahyuni dkk., 2011). Keberadaan kandungan karbon pada
arang aktif mampu membenah tanah karena memiliki sifat relaksitran (sulit mongering)
dan lebih tahan terhadap oksidasi serta lebih stabil dalam tanah sehingga berpengaruh
terhadap perbaikan kualitas kesuburan tanah secara jangka panjang.
(3) Analisis NH4+ Tersedia
Aplikasi berbagai formula pupuk UZAH berpengaruh dalam menjaga
ketersediaan NH4+ pada tanah (Tabel 1) hingga hari ke 40 setelah pengaplikasian pupuk
UZAH. Rata-rata angka NH4+ tersedia pada tanah yang tertinggi terdapat pada
perlakuan A (60% urea, 20% zeolit, 10% arang aktif dan 10% mikroorganisme) jika
dibandingkan dengan perlakuan E (100% urea), mesikpun pada perlakuan E juga
mengalami peningkatan ketersedian kandungan NH4+. Hal ini terjadi karena kandungan
zeolit dalam pupuk UZAH mampu menjerap lalu melepas lambat proses pelepasan
NH4+, pada perlakuan dengan campuran bahan urea yang lebih sedikit tapi memliki
bahan campuran amelioran yang lebih banyak dapat menjaga ketersediaan NH4+ tanah
dibandingkan formulasi dengan bahan campuran urea yang lebih banyak. Zeolit yang
dicampur dengan pupuk urea akan mengikat ion NH4+ yang dilepaskan pupuk urea
ketika penguraian dan pengikatan lebih efektif jika jumlah dari zeolit yang dicampurkan
semakin banyak (Suwardi dan Darmawan, 2009).
Pada perlakuan dengan bahan campuran zeolit lebih banyak serta terdapatnya
bahan arang aktif yaitu pada perlakuan A (60% urea, 20% zeolit, 10% arang aktif dan
10% mikroorganisme) memiliki kadar amonium yang paling tinggi hingga hari ke-40.
Perlakuan dengan bahan campuran zeolit dan arang aktif tersebut mampu menjaga
ketersediaan amonium pada tanah untuk tetap tersedia di tanah dalam waktu yang
cukup lama yaitu 40 hari. Zeolit yang diberikan pada pupuk UZAH mampu mengatasi
masalah penurunan kadar N dalam bentuk NH4+. Amonium yang terurai dari pupuk
langsung dijerap oleh zeolit sehingga mampu menghambat terjadinya proses nitrifikasi
dan mengurangi kehilangan N. Hal ini dikarenakan adanya pelapisan oleh zeolit
ataupun arang aktif sehingga amonium dalam pupuk tidak langsung terlarut dan
mengalami proses nitrifikasi dengan cepat (Sari, 2013).
Bahan zeolit dan arang aktif yang ditambahkan pada campuran formulasi pupuk
RS Beragen Hayati dapat menyediakan unsur NH4+ secara lambat. Hal ini telah
dibuktikan pada perlakuan dengan campuran bahan amelioran lebih banyak dan urea
yang lebih sedikit dapat menjaga unsur NH4+ dalam tanah tetap tersedia. Hal ini juga
dipertegas oleh penyataan Polat, dkk., (2004), bahwa zeolit dapat meningkatkan
efisiensi pemupukan dan meningkatkan pertukaran ion terutama kation dan
melepaskannya secara perlahan (slow release) dan arang aktif yang dicampurkan
dengan pupuk urea dapat mengefisiensikan pemberian pupuk urea hingga 40%
(Wahyuni, dkk., 2011).
(4) Kandungan Timbal (Pb) pada Tanah
Hasil analisis menunjukkan bahwa pada pengamatan hari ke-20
hasil yang berbeda nyata terhadap penurunan kandungan logam berat Pb.
(60% urea, 20% zeolit, 10% arang aktif dan 10% mikroorganisme) dan
(70% urea, 15% zeolite, 5% arang aktif dan 10% mikroorganisme)
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penurunan kandungan logam berat Pb tertinggi dan berbeda nyata dengan perlakuan
lainnya (Tabel 1). Hal ini dikarenakan keberadaan arang aktif yang hanya dimiliki pada
perlakuan A dan B, sehingga penjerapan logam berat Pb pada hari ke-20 lebih banyak
dibandingkan perlakuan lainnya.
Pengamatan perlakuan pupuk RS Beragen Hayati pada hari ke-40 memberikan
hasil yang berbeda nyata dibandingkan dengan tanpa perlakuan pupuk RS Beragen
Hayati terhadap penurunan kandungan logam berat Pb. Perlakuan A (60% urea, 20%
zeolit, 10% arang aktif dan 10% mikroorganisme), perlakuan B (70% urea, 15% zeolit,
5% arang aktif dan 10% mikroorganisme), Perlakuan C (80% urea, 10% zeolit dan 10%
mikroorganisme) dan perlakuan D (90% urea dan 10% mikroorganisme) menunjukan
penurunan yang tinggi, tetapi tidak adanya perbedaan yang nyata.
Penjerapan Pb pada pengamatan hari ke-20, memperlihatkan perlakuan A (60%
urea, 20% zeolit, 10% arang aktif dan 10% mikroorganisme) memiliki kecenderungan
penjerapan tertinggi meskipun tidak berbeda nyata dengan perlakuan B. Pada hari ke-40
semua perlakuan mengalami penurunan logam berat, namun perlakuan yang cenderung
tertinggi dimiliki pada perlakuan A (60% urea, 20% zeolit, 10% arang aktif, 10%
mikroorganisme) meskipun tidak terdapat perbedaan yang nyata antara perlakuan B, C
dan D.
Logam berat tidak akan mengalami transformasi (persistent), karena secara
alamiah akan terus berada di alam, sehingga tersimpan potensi peracunan yang laten,
maka sering disebut sebagai bom waktu kimia (Salomo dan Stigliani, 1995 dalam
Notodarmojo, 2005). Timbal (Pb) adalah logam yang bersifat neurotoksin yaitu dapat
masuk serta terakumulasi didalam tubuh manusia maupun hewan, sehingga bahaya
keberadaan logam Pb terhadap tubuh semakin meningkat (Kusnoputranto, 2006).
Penurunan kelarutan logam berat didalam tanah yang terjadi pada setiap
perlakuan dapat disebabkan karena adanya peningkatan pH tanah. Peningkatan pH
tersebut menyebabkan perubahan bentuk Pb2+ yang bereaksi dengan OH- dan
membentuk endapan Pb(OH)2, dimana Perubahan bentuk tersebut menjadikan logam
berat Pb tidak larut (Sulistyawati, 2008).
Penurunan kandungan logam berat Pb berbanding lurus dengan kenaikan pH.
Diketahui bahwa sebelumnya terjadi peningkatan pH cenderung tertinggi pada
perlakuan A (60% urea, 20% zeolit, 10% arang aktif dan 10% mikroorganisme)
dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Hal ini terlihat pada formula pupuk
perlakuan A (60% urea, 20% zeolit, 10% arang aktif dan 10% mikroorganisme)
merupakan formulasi pupuk yang cenderung tertinggi dalam mengurangi jumlah
kelarutan logam berat Pb yaitu hingga 0,0935 mg.kg-1. Hal ini disebabkan formula
pupuk mengandung arang aktif yang memiliki fungsi sebagai adsorben atau penjerap
logam berat. Perlakuan dengan menggunakan campuran bahan arang aktif menunjukkan
penurunan ketersediaan Pb yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan pupuk tanpa
menggunakan arang aktif. Hal ini disebabkan adsorpsi Pb didominasi oleh interaksi
pertukaran ion dengan ion H+ pada gugus arang aktif (Sulistyawati, 2008).
Kandungan logam berat Pb terjadi penurunan didukung oleh hasil penelitian
yang dilakukan Nasution dan Nurjaya (2008), menyatakan bahwa dengan perlakuan
arang aktif 1 t.ha-1 dapat menurunkan kelarutan logam berat di dalam tanah sebesar 39
%. Pernyataan ini berbanding lurus dengan hasil penelitian mengenai formula pupuk RS
Beragen Hayati. Penurunan ketersediaan logam berat Pb di tanah pada formula pupuk
RS Beragen Hayati perlakuan A, B, C dan D mampu menurunkan ketersediaan
kandungan logam berat Pb di dalam tanah. Maka dapat dikatakan bahwa pupuk tersebut
memiliki berpengaruh baik dalam mengurangi jumlah ketersediaan logam berat Pb di
dalam tanah.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil simpulan sebagai berikut terdapat
pengaruh formulasi antara urea, zeolit, arang aktif dan mikroorganisme yang berbentuk
tablet dalam meningkatkan ketersediaan NH4+, menetralkan pH tanah dan menurunkan
kandungan ketersediaan logam berat Pb dalam tanah sampai hari ke-40 setelah aplikasi
pupuk UZAH. Formulasi perlakuan A (60 % urea, 20 % zeolit, 10 % arang aktif dan 10
% mikroorganisme) mampu meningkatkan secara nyata ketersediaan NH4+, pH tanah
dan menurunkan kandungan logam berat Pb dalam tanah pada hari ke-20 dan hari ke-40
setelah aplikasi pupuk dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
Lanjutan penelitian dapat disarankan dengan menggunakan formula A untuk uji
efektivitas terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi sawah.
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ABSTRAK
Kandungan mineral tanah menentukan berbagai sifat diantaranya hara yang dapat
dilepaskan ke dalam tanah dalam proses pelapukannya. Penelitian untuk
mengidentifikasi mineral pada Andisol yang berkembang dari hasil erupsi G.
Tangkuban Parahu dan G. Patuha telah dilakukan untuk mengetahui jenis mineral pada
fraksi pasir. Penelitian ini dilakukan beberapa tahap yaitu di lapangan untuk survey,
pembuatan profil dan pengambilan sampel tanah, serta di laboratorium untuk analisis
mineral fraksi pasir. Lokasi lapangan adalah hutan pinus Desa Cikole, Kecamatan
Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat untuk hasil erupsi G. Tangkuban
Parahudan hutan pinus Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung
Barat, Jawa Barat untuk hasil erupsi G. Patuha. Fraksi pasir dipisahkan dari debu dan
liat dengan metode pengayakan basah dengan menggunakan saringan berukuran 50
mikron. Analisis mineral dilakukan secara mikroskopis dengan mikroskop polarisasi
meliputi warna, kilap, bentuk butir, belahan, kekerasan, transparansi, translusen, dan
sifat magnet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mineral pada fraksi pasir Andisol
dari G. Tangkuban Parahu dan G. Patuhaterdiri atas hiperstin, diopsid, ortoklas,
oligoklas, anortit, andesine, hornblende, biotit, kuarsa, korundum, magnetit dan sulfur,
yang menunjukkan pelapukan mineral-mineral tersebut dapat menyumbangkan hara
Mg, Ca, K, Fe dan S ke dalam tanah.
Kata kunci: hiperstin, diopsid, anortit, hornblende, biotit
ABSTRACT
Mineralogical content of the soil determines various properties including nutrient that
can be released during the weathering process. The research to identifythe minerals in
Andisol developed from thee ruption of Mt. Tangkuban Parahu and Mt.Patuhahad been
conducted to determine the minerals content in the sand fraction. This research was
conducted inseveral steps: the field survey, soil sampling, and laboratory analysis. The
field locations were in the forestof Cikole, Lembang, West Java derived from the
eruption Mt. Tangkuban Parahu and in the forest of Patengan, Rancabali, West Java
derived from the eruption of Mt. Patuha. Sand fraction was separated from silt and clay
by wet sieving method, using the 50 micron siever.Microscopic observation for
identifying the minerals was done with polarization microscopeto the color, luster,
shape of grains and crystals, cleavage, hardness, transparency, translucent, and
magnetic properties. The results showed that the sand fraction of Andisol derived from
Mt. Tangkuban Parahu and Mt.Patuhahad the mineral content as hypersthene,

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

534

diopside, orthoclase, oligoclase, anorthite, andesine, hornblende, biotite, quartz,
corundum, magnetite dan sulphur, showed that the weathering those minerals can
contribute some nutrients like Mg, Ca, KFe, and S to the soil.
Key words:hyperstene, diopside, anorthite, hornblende, biotite

LATAR BELAKANG
Indonesia mempunyai 129 gunungapi aktif atau 13% dari gunungapi di dunia
(Sudradjat, 1992; 2009). Gunungapi tersebut dalam aktivitasnya menyemburkan abu
yang selanjutnya akan menjadi bahan induk dari tanah abu gunungapi, sehingga pada
daerah bergunungapiditemukan tanah yang dalam Taksonomi Tanah (Soil Survey Staff,
2014) dapat dikelompokkan dalam ordo Andisol. Luas Andisol di Indonesia sekitar
5.836 juta ha atau 3.4 % luas daratan Indonesia (Puslitbangtanak, 2001). Andisol hanya
menempati sebagian kecil dari luas daratan, akan tetapi Andisol mempunyai peran
penting dalam pertanian karena termasuk tanah yang produktif untuk berbagai tanaman
hortikultura dan perkebunan.
Pulau Jawa memiliki 35 gunungapi aktif dan 19 di antaranya terdapat di Jawa
Barat. Gunung Tangkuban Parahu dan Gunung Patuha merupakan dua dari gunungapi
aktif di Jawa Barat dan daerah di sekitarnya merupakan daerah sebaran Andisol (Arifin,
1994; Devnita et al, 2010). Bahan klastika yang berasal dari letusan gunungapi
menambahkan mineral mudah lapuk ke dalam tanah, yang melapuk dengan cepat dan
melepaskan berbagai hara yang diperlukan tanaman (Parfitt dan Wilson, 2008). Potensi
hara tersebut dapat tercermin dari mineral pada fraksi pasirnya. Komposisi mineral
pada horison tanah juga menunjukkan homogenitas atau heterogenitas horison,
cadangan hara, tingkat pelapukan, asal mineral liat, sifat tanah yang terbentuk, penciri
utama famili tanah, dan menentukan jenis bahan induk tanah(Hardjowigeno, 2003).
Komposisi mineral fraksi pasir menarik untuk diamati karena terkait dengan potensi
hara yang dilepas ke dalam tanah pada proses pelapukannya. Identifikasi mineral fraksi
pasir pada Andisol yang berkembang dari hasil erupsi G. Tangkuban Parahu dan G.
Patuha diharapkan akan memberikan informasi mengenai potensi sumbangan hara
mineral-mineral tersebut dan melengkapi pemahaman mengenai bahan induk Andisol.

BAHAN DAN METODE
Bahan dan Alat
Bahan penelitian ini adalah fraksi pasir yang diperoleh dari setiap horison pada
profil Andisol di hutan pinus Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung
Barat, Jawa Barat, yang berada pada sisi selatan G. Tangkuban ParahusertaDesa
Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang berada
pada sisi utara G. Patuha
Alat yang digunakan di lapangan adalah peta geologi lembar Bandung skala 1 :
100.000 (Silitonga, 2003) dan peta geologi lembar Sindang Barang skala 1 : 300.000
(Koesmono, 1976). Peta lain yang digunakan adalah peta tanah (Bapeda, 2008a),
penggunaan lahan (Bapeda 2008b), topografi (Bapeda 2008c) dan iklim (Bapeda, 2010).
Peralatan lapagan lainnya berupa kertas deskripsi, clinometer, kantong plastik, pisau,
bor tanah (bor Belgia), meteran, label, kamera foto, Munsell Soil Color Chart dan
GPS.Pengamatan di lapangan berpedoman pada National Soil Survey Center
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(2002).Peralatan laboratorium adalah alat untuk analisis tekstur (Van Reeuwijk, 1992)
dan mikroskop polarisasi untuk pengamatan mineral (Mange and Mauver, 1992).
Metode
Penelitiandimulai denganmenginventarisasi peta untuk menentukan lokasi
pengamatan dan pengambilan sampel tanah dengan cara menumpangsusunkan(overlay)
peta sehingga menghasilkan peta kombinasi penyebaran bahan induk dan formasi
geologi dengan tanah dan penggunaan lahan serta kemiringan yang sesuai yaitu
ordoAndisol padaareal hutan alamidengan kemiringan 8-15%.
Sampel tanah diambil pada setiap horison pada profil. Sampel tanah selanjutnya
dipisahkan fraksi pasirnya di laboratorium dengan menggunakan peroksida (H2O2)
untuk menghilangkan bahan organik, dan partikel tanah diperoleh melalui pengayakan
dengan saringan berukuran 2 mm. Pemisahan fraksi pasir dari debu dan liat dilakukan
dengan pengayakan menggunakan saringanberukuran 50 mikron (Van Reeuwijk,
1992).Identifikasi mineral dilakukan dengan mikroskop polarisasi mempedomani
Mange and Mauver (1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Informasi lokasi penelitian
Lokasi penelitianadalah Desa Cikole yang berada di lereng selatan G.
Tangkuban Parahu (TPR) dan Desa Patengan yang berada lereng utara G. Patuha
(PTH).Desa Cikole berkembang dari hasil erupsi G. Tangkuban Parahu, berbahan induk
andesit berumur Holosen berupa tuf pasir kristal hornblende, lahar lapuk kemerahan,
lapili dan breksi dari G. Dano dan G. Tangkuban Parahu yang disimbolkan dengan Qyd
(Silitonga, 2003).Profil tanah berada pada daerah dengan topografi 8 - 15%. Deskripsi
profilTPR ditampilkan pada Tabel 1 dan 2.
Desa Patengan berkembang dari induk lava berkomposisi andesitik dan andesitbasaltikberupa lahar yang mengandung tuf pasiran abu-abu dan plagioklas yang
disimbolkan dengan Qv (p,l) dari G. Patuha berumur Holosen (Koesmono, 1976).Profil
tanah berada pada daerah dengan topografi 8-15 %. Fisiografi dan deskripsi profl PTH
ditampilkan pada Tabel 3 dan 4.
Tabel 1. Fisiografi Profil TPR
Lokasi Administrasi

:

Bahan induk
Koordinat
Elevasi
Kemiringan
Drainase
Vegetasi

:

Klasifikasi tanah

:

Iklim

:

:
:
:
:

Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten
Bandung
Tuf pasir G. Dano dan GTangkuban Parahu
X = 1070 38’ 57; Y = 060 47’07”
1300 m dpl
12 %
Baik
Pinus (Pinus mercusii), Rumput Gajah (Pueraria
phaseoloides)
Cikole,
Typic
Hapludands,
besar,amorfik,
isohipertermik
Regimkelembapan tanah udik
Regim temperatur tanah isohipertermik
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Tabel 2. Deskripsi Profil TPR
Depth

Hor. Uraian

(cm)
0-14

Ap1

14-22

22-48

48-58

58-87

87-110

110119

119144

144162

162200

Coklat kekuning-kuningan (10YR 5/6); lempung berdebu; remah,
sangat halus, lemah, sangat gembur; pori makro sedikit, meso banyak
dan mikro banyak; akar besar banyak, akar medium sedang dan akar
kecil banyak; pH 5; batas horison baur, rata
Ap2 Coklat gelap kekuning-kuningan (10YR 4/6); lempung berdebu;
remah, sangat halus, lemah, sangat gembur; pori makro sedikit, meso
banyak dan mikro banyak; akar besar tidak ada, akar medium banyak
dan akar kecil ; pH 5; batas horison baur, rata
Ap3 Coklat gelap kekuning-kuningan (10YR 4/4); lempung berdebu;
remah, halus, agak lemah, gembur; pori makro sedikit, meso banyak
dan mikro banyak; akar besar sedikit, akar medium banyak dan akar
kecil banyak ; pH 5; batas horison baur, rata
Bw
Coklat gelap kekuning-kuningan (10YR 3/4); lempung berdebu;
gumpal bersudut, halus, agak lemah, gembur; pori makro sedikit,
meso banyak dan mikro banyak; akar besar sedikit, akar medium
sedikit, akar kecil sedikit; pH 5; batas horison jelas, rata
2
Coklat sangat gelap (10YR 2/2); debu; remah, halus, lemah, sangat
Ab1 gembur; pori makro sedikit, meso banyak dan mikro banyak; akar
besar tidak ada, akar medium sedikit dan akar kecil banyak; pH 5.5;
batas horison baur, rata
2
Hitam (10YR 2/1); debu; remah, halus, lemah, gembur; pori makro
Ab2 sedikit, meso banyak, dan mikro; akar besar tidak ada, akar medium
sedang and akar kecil banyak; pH 6; batas horison baur, rata
2 BA Coklat sangat gelap (10YR 2/3); debu; gumpal bersudut, halus,
lemah, gembur; pori makro sedikit, meso banyak dan mikro banyak;
akar besar tidak, akar medium sedikit dan akar kecil sedikit; pH 5;
batas horison jelas, rata
2
Coklat gelap (10YR 3/3); debu; gumpal bersudut, medium, sedang,
Bw1
teguh; pori makro sedikit, meso banyak dan mikro banyak; akar
besar tidak ada, akar medium sedikit dan akar kecil sedang, pH 5;
batas horison jelas, rata
2
Coklat gelap kekuning-kuningan (10YR 3/6); debu; gumpal
Bw2
bersudut, medium, sedang, teguh; pori makro sedikit, meso banyak
dan mikro banyak; akar besar tidak ada, akar medium tidak ada dan
akar kecil tidak ada; pH 5; batas horison baur, rata
2
Coklat gelap kekuning-kuningan (10YR 4/6); debu; gumpal
BC
bersudut, medium, keras, teguh; pori makro sedikit, meso banyak
dan mikro banyak; akar besar sedikit, akar medium sedikit dan akar
kecil sedikit; pH 4
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Tabel 3. Fisiografi Profil PTH
Lokasi Administrasi

:

Bahan induk
Koordinat

:

Elevasi
Kemiringan
Drainase
Vegetasi

:
:
:
:

Klasifikasi tanah
Iklim

:
:

Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten
Bandung
Lava dan lahar G. Patuha
X = 1070 23’ 35”Y = 070
08’40”
1791 m dpl
8%
Baik
Kayu Putih (Melaleuca leucadendron)Alang-alang
(Imperata cylindria)
Patengan,Typic Hapludands, besar, amorfik, isotermik
Regimkelembapan tanah udik
Regim temperatur tanah isotermik

Informasi yang diperoleh dari fisiografi menunjukkan bahwa Andisol pada
kedua lokasi berada pada ketinggianlebih dari 1200 m dan berkembang di bawah
vegetasi hutan pada regim kelembaban udik serta regim temperatur isohipertermik
(TPR) dan isotermik (PTH). Deskripsi profil menunjukkan bahwa Andisol pada kedua
lokasi mempunyai susunan horizon yang lengkap Ap, Bw, 2 Ab, 2 Bw dan 2 BC (TPR)
dan Ap, Bw, BC, C, 2 Ab, 2 CB, 2 C dan R (PTH). Adanya horison A dan Bw
menunjukkan tanahnya telah berkembang membentukhorison A dan B, meskipun
perkembangan horison B masih lemah (Bw).
Hal yang menarik dari kedua profil adalah ditemukannya horison tertimbun (2
Ab) yang menunjukkan terdapatnya ketidaksinambungan litologi yang merupakan
informasi bahwa tanah pada profil tersebut berkembang dari lebih satu sumber erupsi
bahan induk.Hal inisecara morfologi terlihat dari warna tanah yang berubah kembali
menjadi gelap kembali seperti horison A, yang teridentifikasi dari value dan chroma
yang kembali kecil.Profil TPR memperlihatkannilai value dan chroma mengecil
menjadi 10YR 2/2 pada kedalaman 58-87 cmdibandingkan horison 48-58 cm di atasnya
yang mempunyai nilai 10YR 3/4.Profil PTH menunjukkan perubahan tersebut pada
kedalaman 102-125 cm dengan nilai 10YR 4/4 yang lebih kecil dibandingkan 10YR 5/8
pada horison 85/95-102 cm di atasnya.Hal ini merupakan hal yang lazim pada Andisol
meskipun tidak semua Andisol memiliki ketidaksinambungan litologi. Kejadian
initidak hanya dijumpai pada Andisol saja,tetapi dapat ditemukan pada ordo tanah lain
seperti dikemukakan oleh Ande dan Senjobi (2002) yang menemukannya pada ordo
Inceptisol, Ultisol dan Entisol, dan menambahkan bahwa ketidaksinambungan
litologidapat diamati melalui perbedaan tekstur dan struktur. Weindorf et al (2015),
mengemukakan bahwa adanya ketidaksinambungan litologi dapat diungkapkan dengan
menggunakanPortable X-ray Fluorescence Spectrometry and Visible Near-Infrared
Diffuse Reflectance Spectroscopy.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

538

Tabel 4. Deskripsi Profil PTH
Depth
(cm)
0-11

11-19

19-39

39-67

6785/95

85/95102

102125

Hor. Uraian
Coklat gelap (10YR 3/3); debu; remah, sedang, lemah, sangat
gembur; pori makro banyak, meso banyak dan mikro banyak; akar
besar banyak, akar sedang banyak dan akar kecil banyak; pH 5;
batas horison jelas, rata
Ap2 Coklat keabu-abuan gelap (10YR 3/4); debu; remah, sedang, lemah,
sangat gembur; pori makro banyak, meso banyak dan mikro banyak;
akar besar banyak, akar sedang banyak dan akar kecil banyak; pH 5;
batas horison jelas, rata
Ap3 Coklat gelap kekuning-kuningan (10YR 3/6); debu; remah, sedang,
lemah, sangat gembur; pori makro banyak, meso banyak dan mikro
banyak; akar besar banyak, akar sedang banyak dan akar kecil
banyak; pH 5; batas horison jelas, rata
Bw
Coklat gelap kekuning-kuningan (10YR 4/6); debu; remah, sedang,
lemah, gembur, banyak fragmen batuan volkanik; pori makro
sedikit, meso banyak dan mikro banyak; akar besar banyak, akar
sedang banyak dan akar kecil banyak; pH 5; batas horison jelas, rata
BC
Coklat kekuning-kuningan (10YR 5/6); debu; gumpal bersudut,
sedang, lemah, teguh, banyak fragmen batuan volkanik; pori makro
sedikit, meso sedikit dan mikro sedikit; akar besar banyak, akar
sedang banyak dan akar kecil banyak; pH 5; batas horison jelas,
berombak
C
Coklat kekuning-kuningan (10YR 5/8); debu; gumpal bersudut,
halus, sedang, lemah, teguh, banyak fragmen batuan volkan; pori
makro sedikit, meso sedikit dan mikro banyak; akar besar sedikit,
akar medium sedang dan akar kecil sedang; pH 4; batas horison
jelas, berombak
2 Ab Coklat gelap kekuning-kuningan (10YR 4/4); debu; gumpal
bersudut, halus, sedang, teguh; pori makro sedikit, meso sedikit dan
mikro sedikit; akar besar tidak ada, akar sedang tidak ada dan akar
kecil sedikit; pH 4; batas horison jelas, rata
Ap1

125141

2
CB

141157

2C

157200

R

Coklat gelap kekuning-kuningan (10YR 4/6); debu; gumpal
bersudut, halus, sedang, gembur, banyak fragmen batuan volkanik;
pori makro sedikit, meso sedikit dan mikro sedikit; akar besar tidak
ada, akar sedang tidak ada dan akar kecil sedikit; pH 4; batas
horison jelas, rata
Coklat gelap kekuning-kuningan (10YR 3/6); debu; remah, halus,
sedang, gembur ; pori makro sedikit, meso sedikit dan mikro
sedikit; akar besar tidak ada, akar sedang tidak ada dan akar kecil
sedikit; pH 5; batas horison jelas, rata
Tidak ada uraian untuk horison R
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Kajianmineralfaksi pasir pada tanah hasil erupsi G. Tangkuban Parahu (TPR)
dan G. Patuha (PTH)
Hasil analisis fraksi pasir pada profil TPR dan profil PTH ditampilkan pada
Tabel 5 dan 6. Penampakan mikroskopis dan deskripsi mineral yang ditemukan pada
profil TPR dan PTH diamati di bawah mikroskop ditampilkan pada Tabel 7.
Tabel 5. Kandungan mineral fraksi pasir pada Profil TPR
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mineral

Hiperstin
Diopsid
Ortoklas
Oligoklas
Anortit
Hornblende
Biotit
Kuarsa
Korondum
Magnetit

Horison
Ap
1

Ap 2

Ap 3

Bw

2 Ab1

2 Ab 2

2 BA

2 Bw1

2 Bw2

2 BC

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
_
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

Tabel 6. Kandungan mineral frakssi pasir pada profil PTH
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Horison

Mineral
Hiperstin
Diopsid
Ortoklas
Oligoklas
Anortit
Andesine
Biotit
Kuarsa
Magnetit
Korondum
Sulfur

Ap1

Ap2

Ap3

Bw

C

Ab1

Ab2

2CB

2C

R

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
_
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
-

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
-

√
√
√
√
√
√
√
-

√
√
√
√
√
√
√
-

-
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Tabel 7. Penampakan mikroskopis dan deskripsi mineral fraksi pasir yang ditemukan
pada profil Tangkuban Parahu (TPR) dan Patuha (PTH)
No

Deskripsi Mineral

Penampakan
Mikroskopis

1

Hiperstin (Mg,Fe)SiO3
Perbesaran 20X
Warna hitam, kilap kaca, kekerasan 6-6,5, bentuk kristal
ortorombik, berat jenis 3,34. Bentuk mineral subhedral.

2

DiopsidMgCaSi2O6
Perbesaran 20X
Warna hijau kekuningan, sistem kristal monoklin, kilap kaca,
kekerasan 6-6,5,
Berat jenis 3,34, bentuk mineral anhedral

3

Ortoklas KAlSi3O8
Perbesaran 16 x
Warna merah muda, system kristal monoklin, kekerasan 6,
berat jenis 2,55, kilap kaca,warna goresan putih, bentuk
subhedral granular.

4

Oligoklas(Na,Ca)(Al,Si)AlSi2O8

Warna: Tidak berwarna – putih, abu-abu, hijau pucat,
kuning atau coklat, sistem kristal: blocky atau tabular
berat jenis: 2,64-2,68, kilap kaca, warna sebuk putih,
5

Anortit NaAlSi3O8
Perbesaran 20 x
Warna putih, kilap kaca, kekerasan 6-6,5, berat jenis 2,6-2,65,
sistem kristal triklin, bentuk tabular, goresan putih

6

Hornblende

Perbesaran 20 x

(Ca,Na)2–3(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH,F)2.kekerasan dari
5-6, berat jenis 2,9-3,4 warna hijau, coklat kehijauan,
coklat
dibedakan
dengan
mineral
mineral piroksen danbiotit mika,
7

Biotit K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2
Perbesaran 20X
Warna coklat kehitaman, Kilap kaca, kekerasan 2,5, berat
jenis 2, 9-3,4, bentuk kristal massif, system kristal monoklin,
bentuk mineral anhedral.

8

KuarsaSiO2
Perbesaran 20 x
Warna putih, kilap kaca, kekerasan 7, goresan putih, berat
jenis 2,65, belahan tidak ada, bentuk subhedral prismatik.

9

KorondumAl2O3
Warna merah bata, system kristal heksagonal, bentuk kristal
prismatik, bentuk mineral subhedral, goresan putih, kilap
adamantin, kekerasan 9, berat jenis 4,0-4,1.
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10

Magnetit Fe3O4
Perbesaran 20X
Warna Hitam, goresan hitam, kekerasan 6-6,5. Berat jenis 5,2,
kilap logam, Sistem kristal isometrik, bentuk subhedral massif
halus.

9

Andesine (Na,Ca)AlSi3O8
Perbesaran 20 x
Warna putih susu, kilap kaca, kekerasan 6-6,5, berat jenis 2,62,65, sistem kristal triklin, bentuk tabular, goresan putih,
bentuk mineral subhedral

8

Sulfur S
Perbesaran 20 x
Warna kuning, goresan putih, system kristal ortorombik, kilap
lemak, kekerasan 1,5-2,5, berat jenis 2,07, bentuk mineral
subhedral.

Hasil analisis tersebutmenunjukkan bahwa pada profil TPR terdapatsepuluh
jenis mineral yaitu hiperstin,diopsid, ortoklas, plagioklas, anortit, hornblende, biotit,
kuarsa magnetit dan korondum. Mineral yang sama (hiperstin,diopsid, ortoklas,
plagioklas, anortit, biotit, kuarsa, magnetit, dan korondum) juga ditemukan pada profil
PTH. Meskipun demikian pada PTH tidak ditemukan hornblende, melainkan
andesin.Mineral-mineral yang terdapat pada profil TPR dan PTH ini adalah mineral
yang lazim dijumpai pada batuan beku (Best dan Christiansen, 2001).Abu hasil erupsi
gunungapi merupakan salah satu produk batuan beku, sehingga mineral tanahnya
merupakan mineral dari hasil lapukan fisika batuan tersebut. Mineral fraksi pasir pada
berbagai horison tanah di profil TPR dan PTH ini dapat dikelompokkan menjadi
mineral silikat dan non silikat. Berpedoman pada Plummer et al (2003), mineral silikat
ini dapat dikelompokkan menjadi kelompok piroksin (hiperstin dan dipsid), kelompok
feldspar (ortoklas, plagioklas, anortit dan andesin), kelompok amfibol (hornblende),
kelompok mika (biotit) serta mineral kuarsa.Mineral non silikat adalah oksida
aluminium (korundum), oksida besi (magnetit) dan unsur tunggal (sulfur).
Mineral sulfur juga ditemukan pada PTH dan tidak terdapat pada TPR.Mineral
tersebut juga dikelompokkan menjadi mineral mudah lapuk dan sukar lapuk.Mineral
mudah lapuk dapat dipedomani untuk menduga pelepasan cadangan hara dari hasil
pelapukan, dan potensi hara pada tanah.Pramuji dan Bustaman (2009) menduga
cadangan hara dari tanah di Kalimantan Timur dan dari mineral ortoklas, sanidin,
hornblende dan mineral lainnya di tanah tersebut.Mineral pada profil TPR dan PTH ini
merupakan mineral mudah lapuk yaitu hiperstin, diopsid, ortoklas, plagioklas, anortit,
hornblende, dan biotit.Mineral tersebut dalam unsur penyusun kimianya mengandung
hara K (ortoklas, biotit, hornblende), Ca (augite, diopsid, hornblende, anortit,
hornblende, oligoklas), Mg (hiperstin, diopsid, augit, hornblende, biotit).Mineralmineral tersebut juga ada yang mengandung beberapa hara tanaman seperti diopsid dan
hornblende yang mengandung Ca dan Mg. Mineral mudah lapuk tersebut dalam proses
pelapukan kimianya akan melepas hara ke dalam tanah dan tersedia untuk tanaman.
Tanah yyang kaya akan mineral tersebut diharapkan juga kaya akan hara yang
dibutuhkan tanaman.
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KESIMPULAN
1. Mineral fraksi pasir yang ditemukan pada Andisol hasil erupsi G. Tangkuban
Parahu dan G. Patuha adalah hiperstin, diopsid, biotit, ortoklas, oligoklas, anortit,
hornblende, biotit, kuarsa, korundum, magnetit, dan sulfur.
2. Mineral mudah lapuk dan menyumbang hara adalah hiperstin, diopsid, biotit,
ortoklas, oligoklas, anortit, hornblende, biotit, magnetit dan sulfur.
3. Hara yang dihasilkan dari pelapukan mineral tersebut adalah Ca,Mg, K, Fe dan S
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ABSTRAK
Curah hujan merupakan faktor pemicu terjadinya longsor dan banjir bandang di DAS
Tondano, Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengisian air
tanah di DAS Tondano dalam kaitannya dengan kejadian longsor dan banjir bandang
tanggal 22 Januari 2014. Analisis curah hujan menggunakan metode rata-rata aritmatik
dan pengisian air tanah (water storage) diestimasi dengan menggunakan model neraca
air. Secara sederhana, data curah hujan harian, evapotranspirasi, dan debit sungai
digunakan untuk menghitung jumlah air yang tersimpan di dalam tanah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kejadian hujan yang tertinggi terjadi pada bulan Januari 2014
dengan curah hujan maksimal yaitu 101,5 mm/hari. Diduga, jumlah air yang tersimpan
di dalam tanah yaitu sebanyak 8,04 mm/hari. Hubungan antara curah hujan dengan
pengisian air tanah dapat dijelaskan dengan persamaan y = -0.025x2 + 1.1949x – 5.0212
dengan R2 = 0.84368. Dengan demikian air yang tidak dapat tersimpan dalam tanah
akan menjadi aliran permukaan maupun aliran dasar. Ketika sungai tidak dapat
menampung air yang berlebih ini maka berpeluang untuk menimbulkan banjir seperti
yang terjadi di DAS Tondano.
Kata kunci: Curah hujan, DAS Tondano, neraca air, pengisian air tanah

ABSTRACT
Rainfall is a factor triggering landslide and floods in Tondano watershed, North
Sulawesi. This study aims to estimate the water storage in Tondano watershed in
relation to the landslide and flood event on January 22nd 2014. Rainfall data analyze by
using arithmetic method and water storage were estimated by using water balance
model. The daily rainfall data, evapotranspiration, and water discharge in the river is
used to estimate the amount of water storage. The results showed that the highest
rainfall event occurred in January 2014 with the maximum rainfall was 101,5 mm/d.
The relationship between rainfall and water storage can described by y = -0.025x2 +
1.1949x – 5.0212 and R2 = 0,84368. Thus, the water can not be stored in the soil will be
a runoff or base flow to the river. When the river can not accommodate the excess water
is then cause flooding as occurred in Tondano watershed.
Keywords: Rainfall, Tondano watershed, water balance, water storage
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LATAR BELAKANG
Bencana tanah longsor yang terjadi di DAS Tondano disebabkan oleh curah
hujan yang tinggi dan partikel tanahnya yang didominasi oleh kaolinit dan vermikulit
sehingga tidak stabil jika tanah dalam keadaan jenuh (Solle and Ahmad, 2016). Hal ini
yang membuat DAS tondano rentan terhadap kejadian longsor (Solle et al., 2016).
Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan,
bahan rombakan, tanah, atau campuran material tersebut yang bergerak ke bawah atau
keluar lereng. Penyebab tanah longsor dapat disebakan oleh beberapa faktor, salah
satunya hujan. Data hidrologi seperti curah hujan dan air tanah merupakan salah satu
faktor yang harus dipertimbangkan dalam menganalisis kerentanan gerakan tanah
(Vernes, 1984; Soeter and Western, 1996). Curah hujan dengan intensitas yang tinggi
dapat menyebabkan meningkatnya massa tanah akibat penjenuhan oleh air sehingga
berpotensi terjadinya longsor. Selain itu, curah hujan dapat pula menambah beban
lereng dan menurunkan kuat geser tanah.
Salah satu metode sederhana yang dapat digunakan dalam mengestimasi
pengisian kembali air tanah yaitu dengan menggunakan prinsip keseimbangan air
(Sayama et al., 2011). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
karakteristik curah hujan di DAS Tondano serta mengestimasi pengisian kembali air
tanah melalui metode neraca air.
BAHAN DAN METODA
Deskripsi Lokasi Penelitian
Objek penelitian ini berada di wilayah daerah aliran sungai Tondano yang secara
administratif berada di sebagian wilayah Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, dan
sebagian Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara. Secara geografis, DAS Tondano
terletak antara 1o07’ – 1o31’ Lintang Utara dan 124o 45’- 125o 02’ Bujur Timur. Luas
wilayah DAS Tondano yaitu seluas 54.775 ha yang berbatasan dengan DAS Tumpaan,
DAS Rataan , dan DAS Likupang.

Gambar 1. Lokasi penelitian DAS Tondano (www.dephut.go.id)
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Data
Data curah hujan dan debit sungai Tondabno selama lima tahun (2010 – 2014)
diperoleh dari Balai Wilayah Sungai DAS Tondano. Data curah hujan tersebut berasal
dari beberapa stasiun curah hujan yaitu stasiun Paleleloi, stasiun Kaleosan, stasiun
Sawangan, dan stasiun Winebetan.
Analisis Data
Analisis data curah hujan menggunakan metode rata-rata aritmatik dan intensitas
curah hujan menggunakan metode mononobe (Tommy, 2015) dan estimasi pengisian
air tanah dilakukan dengan menganalisis neraca air terlebih dahulu. Secara sederhana,
neraca air DAS Tondano dapat ditulis dengan persamaan sebagi berikut:
………………………. (1)
Dimana P yaitu curah hujan (mm/hari), ET yaitu evapotranspirasi (mm/hari), Qout yaitu
debit sungai (mm/hari), dan Qs yaitu jumlah air yang tersimpan dalam tanah (water
storage).
Evapotranspirasi diestimasi dengan menggunakan rumus (Soewarno, 2015):
………………………. (2)
Dimana 0,90 yaitu koefisien vegetasi menurut Rob Van der Weert (1994) dalam
Soewarno (2015), Kp yaitu koefisien panci evaporasi, dan Ep yaitu evaporasi
(mm/hari). Hubungan antara curah hujan dengan pengisian air tanah dilakukan dengan
menggunakan analisis regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Hujan
Karakter curah hujan seperti tebal serta intensitas hujan merupakan faktor
pemicu terjadinya longsor sehingga merupakan informasi yang sangat penting dalam
manajemen sumberdaya lahan dan air. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah curah
hujan bulanan DAS Tondano (Gambar 2) yang paling rendah terjadi pada bulan
September yaitu 115,1 mm/bln dan yang tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu
276,4 mm/bln. Namun demikian, hujan maksimal selama lima tahun yaitu 101,2 mm/hr
yang terjadi pada bulan Januari.

Gambar 2. Jumlah curah hujan dan hujan maksimal selama lima tahun (2010 – 2014) di
DAS Tondano, Sulawesi Utara
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Intensitas hujan DAS Tondano (Gambar 3) menunjukkan bahwa intensitas hujan
semakin berkurang dengan bertambahnya waktu. Tahun 2014 memiliki intensitas hujan
yang tertinggi sejak tahun 2010. Intensitas hujan sebesar 35,4 mm/j didiuga memicu
terjadinya longsor dan banjir bandang di DAS Tondano. Selain itu, hasil penelitian
Tommy (2015) menunjukkan bahwa hujan yang terjadi pada Januari tahun 2014
menyebabkan besarnya debit rencana di sungai Tondano.
Pengisian Air Tanah
Hasil pendugaan pengisian air tanah secara sederhana di DAS Tondano dapat
dilihat pada Gambar 3. Pengisian air tanah di wilayah daerah aliran sungai ini
berfluktuasi dimana semakin tinggi curah hujan maka air tanah maupun debit sungai
semakin meningkat. Sejak tahun 2010, jumlah air yang dapat tersimpan dalam tanah
yang tertinggi terjadi pada bulan januari tahun 2014 yaitu 8,04 mm/hari. Hal ini
disebabkan oleh tingginya hujan rata-rata yang terjadi pada saat itu yaitu 15,5 mm/hari.
Air yang tidak dapat tersimpan dalam tanah akan menjadi aliran permukaan maupun
aliran dasar yang direpresentasikan oleh debit sungai Tondano yang mencapai 5,91
mm/hr. Ketika sungai tersebut tidak dapat menampung air yang berlebih maka
berpeluang untuk menimbulkan banjir. Tingginya kandungan air di dalam tanah dapat
menyebabkan daya ikat (kohesi) tanah atau batuan menjadi lemah khususnya pada tanah
berliat (Bitteli et al., 2012), lereng tidak stabil bahkan terjadi kegagalan lereng (Goetz et
al., 2009; Chae and Kim, 2012).

Gambar 3. Intensitas hujan selama lima tahun (2010 – 2014) di DAS Tondano,
Sulawesi Utara

Nilai pengisian air tanah yang minus menunjukkan bahwa tidak semua air dapat
terserap atau tersimpan dalam tanah karena sebagian akan hilang melalui
evapotranspirasi dan sebagian lagi menjadi aliran permukaan (run off). Kondisi ini
berpeluang untuk terjadinya kekeringan. Khusus pada DAS Tondano, peluang
kekeringan terjadi pada bulan Agustus dan September. Ketika curah hujan kurang dari 5
mm/hr maka diduga tidak ada air yang tersimpan di dalam tanah (Gambar 5). Walaupun
pada saat hujan dapat meningkatkan kandungan air tanah menjadi jenuh dalam waktu
singkat, tetapi air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng sehingga
menimbulkan aliran antara (interflow) maupun aliran dasar (base flow).
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Gambar 4. Neraca Air tahun 2010 – 2014 di DAS Tondano, Sulawesi Utara (tidak ada
data debit dan water storage untuk tahun 2012).

Gambar 5. Hubungan antara curah hujan dengan pengisian air tanah di DAS Tondano,
Sulawesi Utara.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa kejadian hujan yang tertinggi
selama tahun 2010 – 2014 di DAS Tondano terjadi pada bulan Januari 2014 dengan
curah hujan maksimal yaitu 101,5 mm/hari dan intensitas hujan sebesar 35,4 mm/j.
Jumlah air yang tersimpan di dalam tanah yaitu sebanyak 8,04 mm/hari. Jumlah ini
diduga menjadi pemicu terjadinya longsor di DAS Tondano. Hubungan antara curah
hujan dengan pengisian air tanah dapat dijelaskan dengan persamaan y = -0.025x2 +
1.1949x – 5.0212 dengan R2 = 0.84368. Namun demikian, untuk memaksimalkan hasil
estimasi pengisian air tanah ini, maka perlu dilakukan validasi dan menganalisis kondisi
sifat fisika tanah.
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ABSTRAK
Teh merupakan komoditi pertanian yang memiliki peran strategis dalam pembangunan
sebagai penambah devisa negara. Pertumbuhan dan produktivitas teh (Camellia sinensis
(L) O. Kuntze) sangat bergantung pada kesuburan tanah.Penelitian ini bertujuan untuk
memetakan kondisi kesuburan tanah di Gambung. Penelitian ini dilakukan dari bulan
Mei sampai Agustus 2016 di Gambung, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat, menggunakan metode deskriptif, komparatif, dan survai. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kandungan N total dan K dapat ditukar cenderung
rendah, P tersedia dan KB sangat rendah, KTK dan C-organik cenderung tinggi sampai
sangat tinggi, serta pH agak masam hingga masam.
Kata kunci: kesuburan tanah, peta satuan lahan, teh.

ABSTRACT
Tea is an agriculture commodity that has a strategic role in development as an addition
to foreign exchange. Growth and productivity of tea plant (Camellia sinensis (L) O.
Kuntze)is dependent on soil fertility. This research aims to map the condition of soil
fertility in Gambung.This research used descriptive, comparative, and survey methods.
This research was held from May to August 2016 in Gambung, District of Pasir Jambu,
Bandung Regency, West Java. The result showed that total Nitrogen and Potassium
exchangeable is low, Phosphor exchangeable and Base saturation is very low, Cation
exchangeable capacity and Organic carbon is tends to be very high to very high,
Potential hydrogen approximately acid to acid.
Keywords: soil fertility, land mapping unit, tea.

LATAR BELAKANG
Teh merupakan komoditi pertanian yang memiliki peran strategis dalam
pembangunan. Terhadap sektor perekonomian, teh merupakan salah satu produk ekspor
penambah devisa negara. Neraca perdagangan teh Indonesia berada di posisi surplus
selama periode 2000-2014.Surplus terjadi terus menerus selama periode tersebut. Tahun
2000 neraca perdagangan teh sebesar US$ 109,01 ribu dan pada tahun 2014 mencapai
US$ 110,28 ribu. Indonesia merupakan negara produsen teh ke-5 dunia setelah Cina,
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India, Kenya, dan Sri Lanka, yang memiliki kebun teh seluas 121,03 ribu ha dengan
produksi 128.444 ton/tahun(World Bank, 2014; Sekjen Kementan, 2015).
Selain sebagai pengekspor teh, Indonesia juga masih mengimpor teh. Negara asal
impor teh sampai tahun 2014 adalah Vietnam sebesar 5.800 ton atau 43,20% terhadap
volume total impor Indonesia, selanjutnya adalah Iran, Kenya, India, Sri Lanka, dan
Cina dengan masing-masing volume impor sebesar 2.488 ton (18,54%), 2.227 ton
(16,59%), 1.536 ton (11,44%), 449 ton (3,35%), dan 279 ton (2,08%) (Sekjen
Kementan, 2015). Pasokan impor teh yang meningkat akibat dari ekspor teh Indonesia
yang mengalami penurunan serta meningkatnya konsumsi teh dalam negeri.Penurunan
ekspor teh nasional disebabkan oleh menurunnya produksi teh nasional. Produksi teh
nasional tahun 2015 turun 40% dibanding tahun 2014 akibat kemarau panjang (Dirjen
Industri Agro, 2015).
Produksi teh KP PPTK Gambung tahun 2014 dibandingkan dengan produksi
tahun 1998 mengalami penurunan cukup besar yaitu sebesar yaitu 750 kg/ha/tahun.
Produktivitas lahan teh sebagian besar dibawah 2.000 kg teh kering/
ha/tahun.Rendahnya tingkat produktivitas ini merupakan faktor utama yang
mengakibatkan marjin usaha terus menurun.Defisit ini merupakan resultan dari kualitas
sumber daya lahan yang telah menurun dan iklim yang mengalami perubahan sehingga
menekan pertumbuhan tanaman teh.Diperlukan usaha yang cukup keras untuk dapat
mencapai volume produksi teh diatas 60.000 ton per tahun (PPTK Gambung, 2013).
Pertumbuhan dan produktivitas teh (Camellia sinensis (L) O. Kuntze) sangat
bergantung pada kondisi lahan.Guna produktivitas teh yang optimal maka tanaman teh
perlu ditanam pada lahan yang sesuai dengan syarat tumbuh teh.Lahan yang sesuai
untuk produktivitas teh yang tinggi salah satunya adalah tanah yang subur (PPTK
Gambung, 2006).
Penggunaan lahan yang optimal khususnya untuk usaha pertanian tanaman teh
memerlukan informasi karakteristik dan kualitas lahannya, hal tersebut disebabkan
adanya keterbatasan dalam penggunaan lahan sesuai dengan karakteristik dan kualitas
lahannya.Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terlebih dahulu perlu diketahui
kualitas lahan tersebut sehingga kesesuaian lahan dapat terpenuhi. Produktivitas
komoditas pertanian akan rendah apabila suatu komoditas ditanam pada lahan dengan
kondisi biofisik yang tidak sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Perhatian selanjutnya
adalah memberikan input teknologi dan alternatif pengelolaan sehingga produktivitas
terus meningkat (Adiwilaga, 1985; Dent dan Young, 1991; Foth,1981; Mather, 1986).
Evaluasi kesuburan tanah merupakan proses pendiagnosaan masalah-masalah
yang berhubungan dengan unsur hara dalam tanah dan pembuatan anjuran pemupukan
(Dikti, 1991). Salah satu cara yang sering digunakan dalam menilai kesuburan suatu
tanah adalah melalui pendekatan dengan analisis tanah atau uji tanah. Terdapat tujuh
parameter kesuburan tanah yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai status
kesuburan tanah, yaitu N total, kadar P, K total, KTK, KB, C-organik, dan pH tanah
sesuai petunjuk teknis evaluasi kesuburan tanah (PPT, 1995).
Pemetaan kesuburan tanah bermanfaat sebagai bank data yang menyediakan
sejumlah informasi tentang kondisi kesuburan tanah.Hal ini berguna sebagai dasar
rekomendasi penyegaran kondisi kesuburan tanah dan pada resultannya dapat
meningkatkan produktivitas teh.

BAHAN DAN METODA
Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan Pusat Penelitian Teh dan Kina
Gambung, Desa Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.Penelitian ini
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dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus 2016.Metode yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu metode deskriptif.Teknik pengambilan sampel tanah dilakukan
secara stratified yang diterjemahkan sebagai populasi yang dibagi dalam kelompok
homogenitas dalam satuan peta lahan (SPL) hasil overlay peta jenis tanah dan
kemiringan lereng. Teknik analisis menggunakan metode komparatif dan deskriptif
yaitu membandingkan sampel-sampel yang diambil berdasarkan metode survei yang
dilakukan, kemudian menjelaskan dan menggambarkan kondisi di lapangan yang
diamati secara kualitatif.
Berdasarkan hasil overlay peta tematik maka diperoleh 11 satuan peta lahan (SPL)
sebagai satuan pengamatan atau satuan analisis. Titik pengamatan dan pengambilan
contoh tanah ditentukan pada lahan yang dominan dalam satu satuan lahan.
Pengambilan sampel tanah minimal 1 titik pada setiap satuan peta lahan dan titik
pengamatan ini merupakan pewakil bagi kondisi lapangan pada satuan peta lahan
tersebut. Pada satuan lahan yang memiliki luas areal terbesar diambil 3 titik sampel
kemudian dilakukan komposit di lapangan untuk selanjutnya dianalisis di laboratorium.
Pengambilan contoh tanah dilakukan dengan metode boring pada kedalaman 0 - 60 cm.
Hal ini didasarkan pada syarat tanah yang serasi untuk tanaman teh mempunyai
kedalaman lebih dari 40 cm (PPTK Gambung, 2006). Tanah yang terambil pada setiap
pengangkatan mata bor dipisahkan per satuan kedalaman bor tanah. Titik pengamatan
diplot dalam peta kerja dan dicatat dalam bentuk nilai koordinat geografis. Hal ini dapat
meminimalkan distorsi letak ketika pengamatan di lapangan. Posisi titik pengamatan di
lapangan ditetapkan dengan menggunakan Global Position System.

Tabel 1. Kondisi Tekstur, Kemiringan Lereng, dan TBE Lokasi Penelitian
SPL
SPL 1
SPL 2
SPL 3
SPL 4
SPL 5
SPL 6
SPL 7
SPL 8
SPL 9
SPL 10
SPL 11

Tekstur
Lempung berliat
Lempung berliat
Lempung berliat
Lempung berliat
Liat
Liat berdebu
Liat
Liat berdebu
Liat
Liat
Liat

Kemiringan (%)
45
0-3
16-30
31-45
.4-8
.9-15
45
16-30
31-45
.4-8
.9-15

TBE
Sangat ringan
Ringan
Ringan
Sedang
Sedang
Sangat ringan
Sangat berat
Berat
Sangat berat
Ringan
Sedang

Sampel-sampel tanah yang telah diambil kemudian dianalisis,di laboratorium
kesuburan dan kimia tanah Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Analisis
laboratorium untuk menilai kandungan NPK, KTK, KB, C-organik, dan pH tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kandungan NPK Tanah
Hasil analisis kandungan NPK tanah KP Gambung berdasarkan satuan peta lahan
tersaji dalam Tabel 2.Hasil pengukuran kandungan nitrogen tanah pada lokasi penelitian
menunjukkan kandungan N total tanah dari masing - masing satuan lahan tergolong
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sangat rendah sampai sedang, dengan nilai berkisar 0,06 – 0,45 %. Kriteria N sangat
rendah terdapat pada SPL7, sedangkan satuan lahan dengan kriteria N rendah terdapat
pada SPL2, SPL5, SPL8, SPL9, SPL10, dan SPL11. Satuan lahan dengan kriteria
sedang terdapat pada SPL1, SPL3, SPL4, dan SPL6.
Tabel 2. Hasil Analisis dan Kriteria NPK Tanah KP Gambung
Sandi
Sampel
SPL 1
SPL 2
SPL 3
SPL 4
SPL 5
SPL 6
SPL 7
SPL 8
SPL 9
SPL 10
SPL 11

N
(%)
0,45
0,10
0,28
0,45
0,16
0,22
0,06
0,19
0,15
0,13
0,16

Kriteria N
Sedang
Rendah
Sedang
Sedang
Rendah
Sedang
Sangat rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah

P-Tersedia
(ppm P)
14,71
1,41
5,96
10,66
3,41
1,95
3,29
0,17
0,69
0,19
0,95

Kriteria P
Tinggi
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
Sangat rendah

K
(cmol.kg-1)
0,13
0,92
0,14
0,24
0,20
0,19
0,79
0,98
0,70
0,10
0,17

Kriteria K
Rendah
Tinggi
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Rendah
Rendah

Nitrogen yang tersedia dalam tanah dalambentuk ion N-NO3 yang dapat diserap
langsung oleh tanaman bersifat larut dalam air dan mudah tercuci oleh air pengairan.
Berdasarkan data curah hujan KP Gambung, rata-rata curah hujan lokasi penelitian
selama kurun waktu 12 tahun (2003-2015) yaitu 2590,8 mm per tahun. Perbandingan
jumlah rata-rata bulan kering dan bulan basah daerah penelitian tergolong curah hujan
tipe B, yaitu basah menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson dengan nilai Q adalah 0,33
atau 33 %. Hal ini mengakibatkan terjadinya pencucian hara tanah yang cukup
tinggi.Kehilangan N juga disebabkan oleh pemanenan.Kecepatan pemanenan teh
dipengaruhi oleh kecepatan pertumbuhan pucuk, dimana pertumbuhan pucuk
dipengaruhi oleh umur pangkas, elevasi, iklim, dan kesehatan tanaman.Makin tua umur
pangkas makin lama pertumbuhan sehingga makin panjang daur petik.Makin tinggi
elevasi makin lambat pertumbuhan, pada musim kemarau pertumbuhan tunas makin
lambat sehingga daur petik makin panjang.Makin sehat tanaman makin cepat
pertumbuhan pucuk, maka makin pendek daur petik.
Kehilangan N juga disebabkan oleh proses nitrifikasi. Proses nitrifikasi (proses
mikrobiologis) salah satunya ditunjang oleh kondisi suhu antara 27 – 32oC. Berdasarkan
data iklim suhu harian KP Gambung berkisar antara 13-25oC, sehingga dapat diasumsi
dengan kondisi suhu demikian menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya
kandungan N di KP Gambung.Mengel dan Kirkby (1978)dalam Rosmawan dan Nasih
(2002), menyatakan tanah dengan pH rendah, kandungan nitrat diserap dengan cepat
dan dalam jumlah yang banyak. Hal ini sejalan dengan kandungan pH lokasi penelitian
yang rendah yang berakibat pada penyerapan nitrogen yang tinggi juga.Guna mengatasi
kekurangan kandungan N dalam tanah dapat dilakukan dengan jalan pemupukan berupa
pemberian urea atauZA dengan dosis optimal 250-350 kg/ha/tahun dengan aplikasi 3-4
kali setahun.
Hasil pengukuran kandungan fosfor tanah pada lokasi penelitian yang diamati,
kandungan P tersedia tanah dari masing - masing satuan lahan tergolong sangat rendah
sampai tinggi dengan nilai berkisar 0,17– 14,71 mg.kg-1. Terdapat empat kriteria P
tersedia tanah daerah penelitian yaitu P tersedia dengan kriteria sangat rendah meliputi
SPL2, SPL5, SPL6, SPL7, SPL8, SPL9, SPL10 dan SPL11; kriteria rendah terdapat
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pada SPL3; selanjutnya kriteria sedang terdapat pada SPL4, dan kriteria tinggi pada
SPL1.
Kandungan P dalam tanah dalam bentuk anion sangat dipengaruhi oleh nilai pH
tanah. Pada lokasi penelitian nilai pH berkisar antara 5,2-6,2 yang tergolong masam dan
agak masam sehingga kandungan HPO42- sangat rendah. Fiksasi P yang kuat oleh tanah
mengakibatkan P yang tersedia untuk tanaman berubah menjadi P tidak tersedia untuk
tanaman.Kandungan P tersedia daerah penelitian merupakan kendala kesuburan tanah
sehingga diperlukan penambahan cadangan fosfor pada satuan lahan dengan kriteria
sedang sampai sangat rendah.Penambahan pupuk P anorganik maupun P organik seperti
kompos, pupuk kandang pupuk hijau sangat diperlukan untuk berbagai satuan lahan
tersebut.
Hasil pengukuran kandungan kalium tanah pada lokasi penelitian yang diamati,
kandungan K dapat ditukar tanah dari masing - masing satuan lahan tergolong rendah
sampai tinggi.K dapat ditukar dengan kriteria rendah terdapat pada SPL1, SPL3, SPL4,
SPL5, SPL6, SPL10, dan SPL11.Sedangkan kriteria tinggi meliputi SPL2, SPL7, SPL8
dan SPL9.
Rendahnya nilai kalium pada tanah penelitian disebabkan nilai KB pada daerah
penelitian sangat rendah.Kejenuhan basa memiliki hubungan dengan kemampuan tanah
untuk menahan K. Makin rendah kejenuhan basa maka larutan tanah cepat melepaskan
K sehingga potensi pencucian makin tinggi.Kejenuhan basa yang rendah akibat
pencucian oleh curah hujan yang tinggi di lokasi penelitian.Pada satuan lahan yang
memiliki kandungan K dapat ditukar tinggi karena terikat dalam mineral primer atau
terfiksasi dalam mineral sekunder dari mineral lempung (clay).Oleh karena itu, tanahtanah bertekstur lempung kaya akan kadar K.Selain itu tanah asal abu volkan seperti
tanah Andisols pada lokasi penelitian juga kaya akan K.Pemberian gipsum, kalsium
nitrat, dapat menjadi kesuburan nitrat. Selain itu juga pengembalian sisa tanaman dan
pupuk kandang dapat menjadi sumber kalium yang cukup tinggi.
KTK, KB, dan pH Tanah
Hasil analisis dan kriteria KTK, KB, dan pH tanah pada setiap satuan lahan tersaji
dalam Tabel 3.Kapasitas tukar kation tanah mencerminkan kemampuan koloid tanah
dalam menjerap dan mempertukarkan kation-kationnya di dalam tanah.
Tabel 3. Hasil Analisis dan Kriteria KTK, KB, dan pH Tanah KP Gambung
Sandi Sampel

KTK

Kriteria KTK
-1

(cmol.kg )

KB

Kriteria KB

pH H2O

(%)

Kriteria
pH H2O

SPL 1

39,24

Tinggi

17,9

Sangat rendah

5,24

Masam

SPL 2

82,17

Sangat tinggi

16,3

Sangat rendah

5,74

Agak masam

SPL 3

36,47

Tinggi

18,3

Sangat rendah

5,18

Masam

SPL 4

40,54

Tinggi

18,2

Sangat rendah

5,52

Masam

SPL 5

51,39

Sangat tinggi

14,9

Sangat rendah

5,28

Masam

SPL 6

70,05

Sangat tinggi

15,0

Sangat rendah

5,75

Agak masam

SPL 7

51,49

Sangat tinggi

10,0

Sangat rendah

5,78

Agak masam

SPL 8

36,79

Tinggi

10,7

Sangat rendah

5,57

Masam

SPL 9

55,80

Sangat tinggi

15,4

Sangat rendah

6,2

Agak masam

SPL 10

40,81

Tinggi

12,1

Sangat rendah

6,16

Agak masam

SPL 11

22,08

Sedang

7,4

Sangat rendah

5,45

Masam
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Hasil pengukuran nilai KTK tanah pada lokasi penelitian menunjukkan, nilai
KTK tanah dari masing- masing satuan lahan tergolong sedang sampai sangat tinggi
dengan nilai berkisar 22,08cmol.kg-1 – 82,17 cmol.kg-1. KTK dengan kriteria sedang
meliputi SPL11, kriteria tinggi meliputi SPL1, SPL3, SPL4, SPL8, dan SPL10,
sedangkan kriteria sangat tinggi meliputi SPL2, SPL5, SPL6, SPL7, dan SPL9.Nilai
KTK tanah berhubungan dengan tekstur tanah.Semakin halus tekstur tanah maka nilai
KTK semakin tinggi.Kapasitas tukar kation merupakan sifat kimia yang sangat erat
hubungannya dengan kesuburan tanah.Tanah dengan KTK tinggi mampu menyerap
unsur hara dan menyediakan unsur hara lebih baik daripada tanah dengan KTK
rendah.Hal ini karena unsur-unsur hara terdapat dalam jerapan koloid maka unsur-unsur
hara tersebut tidak mudah hilang atau tercuci.
Terdapatnya perbedaan nilai KTK pada unit lahan dapat disebabkan karena
perbedaan kandungan bahan organik yang dimiliki masing - masing satuan lahan.
Satuan lahan yang memiliki KTK tinggi tersebut memiliki kadar C-organik tinggi. KTK
tinggi juga dipengaruhi oleh kadar liat, karena tanah yang didominasi oleh fraksi liat
memiliki kapasitas pertukaran ion dan kapasitas memegang air yang tinggi, oleh karena
itu tanah yang didominasi oleh fraksi liat memiliki stabilitas agregat yang tinggi karena
adanya ikatan dalam partikel tanah (Sukisno,dkk. 2011).
Kejenuhan basa adalah perbandingan antara jumlah kation basa yang ditukarkan
dengan kapasitas tukar kation yang dinyatakan dalam persen.Nilai kejenuhan basa pada
tanah penelitian yaitu tergolong sangat rendah.Rendahnya nilai kejenuhan basa pada
lokasi penelitian mencerminkan kandungan basa – basa dalam tanah sedikit.Nilai
kejenuhan basa yang sangat rendah menunjukkan bahwa tanah-tanah tersebut
mengalami pencucian.Kejenuhan basa juga berhubungan erat dengan pH tanah, di mana
tanah-tanah dengan pH rendah umumnya mempunyai kejenuhan basa rendah.
Reaksi tanah atau pH tanah menunjukkan sifat kemasaman atau alkalinitas tanah
yang dinyatakan dengan nilai pH.Hasil analisis pH tanah untuk seluruh satuan lahan
tergolong kategori agak masam sampai masam.pH tanah mempengaruhi ketersediaan
unsur hara dalam tanah.Ketersediaan unsur hara N menurun dengan cepat pada tanah
yang memiliki pH di bawah 6,0. Tanaman teh tergolong tanaman yang toleran pada
tanah memiliki pH rendah, yaitu 4,5-6,0. Oleh sebab itu, tanah di lokasi penelitian yang
memiliki kandungan pH rendah merupakan tanah yang sesuai untuk pertumbuhan
tanaman teh.
C-Organik Tanah
Hasil analisis dan kriteria C-organik tanah pada setiap satuan lahan tersaji dalam
Tabel 4.Kandungan C-organik menunjukkan kandungan bahan organik dalam tanah.
Hasil analisis kadar C-organik tanah pada lokasi penelitian dari masing-masing
satuan lahan tergolong sedang sampai sangat tinggi, dengan nilai berkisar 2,06- 11,88%.
Satuan lahan yang memiliki kriteria sedang yaitu SPL9. Sedangkan C-organik tanah
dengan kriteria tinggi yaitu pada satuan lahan SPL5, SPL7, dan SPL10, sedangkan
satuan lahan yang memiliki kriteria sangat tinggi yaitu SPL1, SPL2, SPL3, SPL4, SPL6,
SPL8, dan SPL11, seperti yang tersaji pada Tabel 4.Kandungan C-organik secara tidak
langsung menunjukkan produksi bahan organik pada tanah penelitian. Bahan organik
tanah merupakan salah satu parameter yang menentukan kesuburan tanah.Nilai Corganik pada tanah penelitian tergolong variatif namun cenderung tinggi bahkan sangat
tinggi, hal ini bersumber dari banyaknya sisa-sisa tumbuhan yang terdapat pada tanah.
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Tabel 4. Hasil Analisis dan Kriteria C-Organik Tanah KP Gambung
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sandi Sampel
SPL 1
SPL 2
SPL 3
SPL 4
SPL 5
SPL 6
SPL 7
SPL 8
SPL 9
SPL 10
SPL 11

C-Organik(%)
9,92
6,00
9,69
11,88
3,73
6,69
3,31
5,35
2,06
4,86
5,16

KriteriaC-Organik
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Tinggi
Sangat tinggi
Tinggi
Sangat tinggi
Sedang
Tinggi
Sangat tinggi

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian untuk seluruh satuan lahan di KP Gambung dapat
disimpulkan bahwa kandungan N total dan K dapat ditukar cenderung rendah, P tersedia
dan KB sangat rendah, KTK dan C-organik cenderung tinggi sampai sangat tinggi,
sertapH agak masam hingga masam.
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ABSTRAK
Ketepatan memilih jenis pupuk dan waktu pemupukan NK mendorong penggunaan
pupuk secara efisien. Penelitian lanjutan bertujuan untuk mengevaluasi jenis dan waktu
pemupukan NK pasca aplikasi biochar pada serapan hara dan hasil tanaman jagung
pada Masa Tanam (MT) II. Penelitian dirancang dalam rancangan acak kelompok
faktorial. Faktor pertama: jenis biochar (sekam padi, tempurung kelapa muda, kayu)
yang telah diberikan pada tanaman jagung MT I. Faktor kedua: jenis dan waktu
pemberian pupuk NK dan N pada minggu ke-3, ke-4, ke-5 setelah tanam. Masingmasing perlakuan diulang 3 kali. Jagung varietas Pertiwi 3 ditanam dalam polibag yang
diletakkan di lapangan dan setiap pot berisi satu tanaman. Semua perlakuan diberi
pupuk dasar NPK. Pupuk yang diberikan, yaitu 135 kg N ha-1, 100 kg P2O5 ha–1, dan
110 kg K2O ha-1. Hasil penelitian menunjukkan residu biochar yang ditambah pupuk N
maupun NK pada minggu ke-3 sampai ke-5 memberikan hasil yang sama, berkisar 6,92
– 8,18 t ha-1. Residu biochar yang ditambah pupuk NK pada minggu ke-3
menghasilkan berat kering total tanaman terbaik, berkisar 5,58 – 5,76 t ha-1. Pemberian
pupuk NK pada minggu ke-5 telah menurunkan serapan K dari 49,47% (minggu ke-3
dan ke-4) menjadi 40,32% (minggu ke-5). Pemupukan N pada minggu ke-3 lebih baik
dalam meningkatkan serapan K. Residu biochar yang diberi pupuk N maupun NK pada
minggu ke-3 menunjukkan serapan K yang sama (50,03 kg ha-1). Residu biochar
tempurung kelapa muda yang ditambah pupuk NK pada minggu ke-3 menunjukkan
serapan N tertinggi (142,13 kg ha-1).
Kata kunci: kalium, nitrogen, residu, serapan.
ABSTRACT
The accuracy of selecting the type of fertilizer and time of fertilization NK encourage
the efficiency of fertilizers. This paper aims to evaluate the type and time of fertilization
NK after the application of biochar on nutrient uptake and yield of maize (planting
season II). The study was designed in a randomized factorial block design. The first
factor is the type of biochar including rice husk, coconut shell, and wood which have
been granted on maize (planting season I). Also, the second factor is the type and timing
of NK and N fertilizer in the 3rd, 4th, 5th week after planting with each treatment
repeated three times. Pertiwi 3 varieties of maize planted in pots placed in the field and
each pot there is one plant. All treatments were given a basic fertilizer NPK (i.e. 135 kg
N ha-1, 100 kg P2O5 ha-1 and 110 kg K2O ha-1). The results showed that biochar residue
plus fertilizer N and NK during week 3 to 5 give similar results, ranging from 6.92 to
8.18 t ha-1. It is interesting that the biochar residue plus NK fertilizers in the 3rd week of
the total dry weight of plants produce the best result, ranging from 5.58 to 5.76 t ha-1.
NK fertilizer application in the 5rd week has reduced K uptake of 49.47% in the 3rd and
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4th week to 40.32% in the 5th week. Furthermore, it can be seen that N fertilization in the
3rd week is improving the absorption K better than any other weeks. The residue of
biochar fertilizer N or NK in week 3 showed similar level of K absorption (50.03 kg ha1
). Meanwhile, the biochar residue from young coconut shell plus fertilizer NK in week
3 showed the highest N uptake (142.13 kg ha-1).
Keywords: potassium, nitrogen, residual, uptake.

LATAR BELAKANG
Nitrogen dan kalium bersifat mobile di dalam tanahsehingga keberadaan hara di
dalam tanah harus dipertahankan agar tetap tersedia dan tidak hilang tercuci. Banyaknya
unsur hara yang hilang akan memperbesar kebutuhan hara bagi tanaman. Kebutuhan
hara N dan K sangat beragamtergantung dari periode pertumbuhan dan perkembangan
tanaman maupun sifat dan ciri tanah. Dosis serta cara pemberian pupuk, jenis pupuk dan
waktu pemupukan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
pemupukan. Jenis pupuk harus disesuaikan dengan unsur hara yang dibutuhkan
tanaman. Tanaman penghasil pati seperti jagung membutuhkan unsur N dan K sehingga
kebutuhan pupuk N dan K mutlak diperlukan bagi tanaman jagung untuk mendukung
pertumbuhan dan hasil tanaman. Kalium dibutuhkan tanaman jagung dalam jumlah
yang banyak kedua setelah nitrogen. Waktu pemupukan harus sesuai dengan masa
kebutuhan hara pada setiap fase/umur tanaman. Ketepatan jenis pupuk dan waktu
pemupukan sangat mendorong penggunaan pupuk yang efisien. Efisiensi pemupukan
tidak hanya memperhatikan aplikasi pupuk maupun tanaman yang dipupuk, tetapi juga
sifat-sifat tanah yang dipupuk. Kondisi sifat fisik tanah secara langsung mampu
mempengaruhi produksi tanaman. Sifat fisik tanah yang baik ditandai dengan tata udara
dan air yang baik sehingga lebih mampu menahan air lebih banyak.
Dalam banyak hal pemupukan kimia mulai dibatasi penggunaannya sementara
itu penggunaan pupuk organik juga menimbulkan beberapa masalah. Menurut Glaser et
al., 2002, perubahan dengan pupuk organik umumnya tidak berlangsung lama karena
dekomposisi yang cepat dari bahan organik tanah. Bahan organik yang ditambahkan
akan mengalami mineralisasi hanya dalam beberapa musim tanam. Untuk alasan ini,
maka bahan organik harus diterapkan setiap tahun untuk mempertahankan produktivitas
tanah. Alternatif lain dengan menggunakan senyawa yang lebih stabil seperti biochar
(Glaser et al., 2002). Oleh karena itu, biochar dapat menjadi solusi potensial bagi
banyak masalah pertanian dan lingkungan.
Pengaruh agronomi dari biochar pada hasil panen dan sifat fisika-kimia tanah
telah dilaporkan dalam banyak studi (Asai et al, 2009). Biochar sebagai kondisioner
tanah yang efektif, karena dapat memperbaiki sifat kimia tanah (Liang et al, 2006),
ketersediaan hara dan penyerapan karbon dalam tanah (Peng et al., 2011), mengurangi
pencucian hara, khususnya N dan K (Widowati et al., 2011; 2012; 2014a). Selain itu,
kapasitas retensi hara yang lebih tinggi dapat meningkatkan efisiensi pupuk anorganik,
yang selanjutnya akan mengurangi kebutuhan pupuk. Biochar berpotensi dapat
mengubah sifat fisik tanah seperti struktur tanah, tekstur lapangan, porositas dan
kepadatan, hal ini sangat mempengaruhi aerasi tanah, daya retensi air, dan aktivitas
mikroba (Atkinson et al., 2010). Biochar dapat meningkatkan habitat bagi
mikroorganisme tanah dan akar tanaman (Atkinson et al. 2010). Sebagai alasan utama
mengapa menggunakan biochar sebagai bahan yang dapat memperbaiki sifat fisik tanah
adalah mampu meningkatkanluas permukaan danmampumemperbaikidaya serap
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biocharyangtinggi(Chan et al. 2007) serta menurunkankepadatantanah dankekuatan
tanah (Steineret al., 2007).
Biochar sebagai amandemen sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan
unsur hara yang sangat penting untuk produksi tanaman. Peng et al., (2011)
melaporkan bahwa biochar sebagai pupuk hanya memberi kontribusi 7% yang jauh
lebih sedikit daripada biochar sebagai kondisioner yang memberikan kontribusi 53%.
Aplikasi biochar dan pengurangan 75% dosis pupuk KCl dapat meningkatkan produksi
jagung sebesar 29%. Natalie et al. (2014) menjelaskan bahwa perlakuan dengan biochar
menunjukkan bahwa nilai dari K tersedia menjadi meningkat dibanding kontrol, dari
29.1 (mg K kg-1) menjadi 192.0 (mg K kg-1). Masalahnya apakah residu biochar
mampu menampilkan pertumbuhan dan hasil yang baik meskipun tanpa diberi pupuk K
dan apakah waktu aplikasi pupuk NK maupun N berpengaruh terhadap pertumbuhan
dan hasil tanaman jagung. Penelitian lanjutan bertujuan untuk mengevaluasi jenis dan
waktu pemupukan NK pasca aplikasi biochar pada serapan hara dan hasil tanaman
jagung MT II.
BAHAN DAN METODA
Penelitian ini lanjutan dari penelitian sebelumnya, sampel tanah Alfisol diambil
dari Desa Jatikerto, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang pada kedalaman 030 cm. Penelitian dilaksanakan di Dusun Bawang, Kelurahan Tunggulwulung, Kota
Malang. Percobaan pada tanah yang sedang mengalami proses degradasi. Karakteristik
tanah sebagai berikut : kandungan C organik 0,39%. pH H2O (pH 1:1) 5,5; N total
0,08%; C/N 4; bahan organik 0,68%; P Bray 1 (6,35 mg kg -1); K (0,43 mg 100 g -1); Na
(0,54 mg 100 g -1); Ca (4,36 mg 100 g -1); Mg (1,85 mg 100 g -1); Jumlah basa (7,18);
KB (51%); KTK (14,00 mg 100 g -1). Berat isi (1,06 g cm-3); berat jenis (2,33 g cm-3);
porositas (54,5%); konduktivitas hidrolik jenuh (2,91 cm jam-1); kemantapan agregat
(1,12 mm); kadar air (pF) 0 (0,55 cm3 cm-3); 2,5 (air tersedia) (43 cm3 cm-3); 4,2 (titik
layu) (0,18 cm3 cm-3). Tekstur lempung berliat (pasir 21%, debu 47%, dan liat 32%).
Biochar diproduksi dengan menggunakan pirolisis dalam drum yang berdiameter 56 cm
dan tinggi 23 cm. Pembakaran dengan menggunakan pemanasan auto thermal dengan
membatasi oksigen yang masuk. Dipanaskan hingga menjadi biochar selama 2-4 jam
(tempurung kelapa) dan 7-9 jam (sekam padi). Biochar kayu diproduksi secara
komersial dengan menggunakan tradisi gundukan. Karakteristik biochar telah
dilaporkan Widowati et al., (2014). Biochar kayu dan tempurung dihaluskan dengan
alat penggilingan dan melewati 2 mm saringan sebelum diaplikasikan.Biochar sebanyak
30 t ha-1diaplikasike dalam tanah sebanyak 20 kg kemudian dicampur secara merata.
Biochar diaplikasi ke dalam tanah pada 21 Pebruari 2015 dan jagung ditanam pada
tanggal 28 Pebruari 2015 dan panen pada tanggal 15 Juni 2015 (MT I). Penanaman
jagung pada penelitian ini tanggal 6 Maret 2016 dan panen tanggal 9 Juli 2016 (MT II).
Penelitian dirancang dalam rancangan acak kelompok faktorial. Faktor pertama
adalah residu jenis biochar (biochar sekam padi, tempurung kelapa muda, kayu). Faktor
kedua adalah jenis dan waktu pemberian pupuk N dan K, yaitu :
1 N3K3 : Diberi pupuk N dan K pada minggu ke-3 setelah tanam
2 N4K4 : Diberi pupuk N dan K pada minggu ke-4 setelah tanam
3 N5K5 : Diberi pupuk N dan K pada minggu ke-5 setelah tanam
4 N3 : Diberi pupuk N pada minggu ke-3 setelah tanam
5 N4 : Diberi pupuk N pada minggu ke-4 setelah tanam
6 N5 : Diberi pupuk N pada minggu ke-5 setelah tanam
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Terdapat 18 kombinasi perlakuan. Masing-masing perlakuan diulang tiga kali dan
setiap satuan percobaan disediakan 5 tanaman sampel, sehingga terdapat 270 unit
percobaan. Biji jagung varietas Pertiwi 3 ditanam 3 biji per pot dan disisakan 1 tanaman
setelah 7 hari. Semua perlakuan diberi pupuk dasar N,P,K. Dosis pupuk sebagai
berikut: (135 kg N ha-1), 100 kg P2O5 ha–1, dan 110 kg K2O ha-1 (kecuali perlakuan yang
tidak menggunakan pupuk K). Tanaman jagung dipelihara secara optimal. Sampel
tanaman yang diambil sebanyak 2 tanaman untuk mengetahui bobot total tanaman, luas
daun, dan kadar hara N dan K, sedangkan untuk panen diambil 3 tanaman sampel di
setiap ulangan. Bobot kering total tanaman diamati pada saat tanaman memasuki fase
vegetatif maksimum (8 mst) dengan memangkas batang jagung di atas tanah kemudian
dikeringkan pada 80°C selama 48 jam sampai berat konstan.Kadar hara dalam jaringan
daun diambil dari daun di bawah tongkol selanjutnya dikeringkan dalam oven dengan
suhu 650C selama 48 jam sampai berat konstan. Serapan hara (N dan K) ditentukan
dengan membuat hasil kali antara kadar hara dalam tanaman dengan bobot kering total
tanaman. Tanaman jagung dipanen saat 16 mst dengan mengukur bobot jagung pipilan
kering. Luas daun tanaman diukur dengan menggunakan alat Leaf Area Meter.
Semua data dianalisis dengan analisis sidik ragam (ANOVA) dan jika ada
perbedaan yang signifikan antar perlakuan dilanjutkan dengan uji DMRT 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Jenis Pupuk dan Waktu Pemupukan AkibatResidu Jenis Biochar
TerhadapBerat Kering Total Tanaman Jagung
Secara umum, berat kering total tanaman bervariasi menurut jenis dari residu
biochar maupun jenis dan waktu pemupukan. Berat kering total tanaman memberi
gambaran tentang kemampuan tanaman dalam memproduksi bahan organik selama
proses fotosintesis. Residu biochar dengan pemberian pupuk NK pada minggu ke-3
mampu menghasilkan berat kering total tanaman yang terbaik dibandingkan perlakuan
lainnya, berkisar 5,58 – 5,76 t ha-1 (Gambar 1, 2, 3).Pemberian pupuk NK pada minggu
ke-4 dan ke-5 akan menurunkan berat kering total tanaman, masing-masing menjadi
4,76 dan 4,37 t ha-1 (sekam); berturut-turut menjadi 5,29 dan 4,41 t ha-1 (tempurung).
Pemberian pupuk N pada minggu ke-4 dan ke-5 menunjukkan berat kering total
tanaman yang rendah (sekam dan kayu) dan pada biochar tempurung pada pemberian
minggu ke-5. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pupuk yang digunakan dan waktu
pemberian pupuk selama fase pertumbuhan tanaman berpengaruh terhadap
pembentukan biomasa tanaman. Demikian pula pasca aplikasi biochar pada tanaman
jagung MT I masih menunjukkan pengaruh yang positif terhadap penyediaan K di
dalam tanah sehingga mampu memenuhi kebutuhan K pada tanaman jagung MT II.
Interaksi perlakuan antara jenis dan waktu pemupukan dengan residu jenis
biochar terhadap luas daun tanaman (Gambar 4). Luas daun merupakan variabel
pertumbuhan vegetatif untuk mengetahui kemampuan fotosintesis. Luas daun tertinggi
diperoleh pada interaksi antara residu biochar kayu yang dipupuk NK pada minggu ke-3
maupun ke-4.Luas daun terendah ditunjukkan pada perlakuan pemupukan pada minggu
ke-5, baik yang dipupuk NK maupun N. Residu biochar kayu yang diberi pupuk NK
pada minggu ke-3 dan ke-4 menghasilkan luas daun yang sama, rata-rata 6114,60 cm2.
Hasil ini sejalan dengan terbentuknyabobot kering total tanaman sebagai hasil
fotosintesis, rata-rata 5,52 t ha-1.
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Gambar 1. Pengaruh Jenis dan Waktu Pemupukan N dan K terhadap Berat Kering Total
Tanaman pada Biochar Sekam

Gambar 2. Pengaruh Jenis dan Waktu Pemupukan N dan K terhadap Berat Kering Total
Tanaman pada Biochar Kayu

Gambar 3. Pengaruh Jenis dan Waktu Pemupukan N dan K terhadap Berat Kering Total
Tanaman pada Biochar Tempurung
Pengaruh positif residu biochar ditunjukkan dari perlakuan yang tidak
menggunakan pupuk K. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan
hasil tanaman jagung dari perlakuan yang menggunakan pupuk NK tidak berbeda
dengan perlakuan yang hanya menggunakan pupuk N. Setelah panen jagung musim
tanam pertama, tanah masih mengandung K yang cukup untuk memenuhi kebutuhan K
pada tanaman jagung musim tanam kedua. Penyediaan K setelah panen tidak terlepas
dari fungsi biochar sebagai retensi hara. Dua hal utama potensi biochar untuk bidang
pertanian adalah afinitasnya yang tinggi terhadap unsur hara dan persistensinya. Biochar
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

563

lebih persisten dalam tanah, sehingga semua manfaat yang berhubungan dengan retensi
hara dan kesuburan tanah dapat berjalan lebih lama dibanding bahan organik lain yang
biasa diberikan (Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, 2009). Biochar dapat
mempertahankan unsur hara melalui beberapa mekanisme termasuk adsorpsi
elektrostatik dan retensi hara yang larut dalam air (Lehmann et al, 2003). Elangovandan
Chandra (2014) melaporkan bahwa penambahan biochar ke tanah liat tidak hanya
meningkatkan hasil kapas tetapi juga meningkatkan nutrisi yang tersedia yaitu,
kandungan N, P dan K di tanah pasca panen.

Gambar 4. Pengaruh Interaksi antara Jenis Biochar dengan Jenis dan Waktu
Pemupukan N dan K pada Luas Daun
Hasil penelitian karakteristik biochar dari delapan sisa tanaman: potensi
penyerapan karbon dan perubahan tanah (Jayne et al., 2014), menyampaikan bahwa
secara umum logam alkali (Ca2+ Mg2+ dan K+) biochar lebih tinggi, ini berhubungan
dengan pH biochar yang lebih tinggi. Korelasi terlihat antara pH biochar, baik dengan
bahan baku dan K biochar. Residu tanaman dengan kisaran pH biochar (pH 6,1 sampai
pH 11,6) menunjukkan biochar yang sedikit basa dan berhubungan dengan kandungan
K dan pH. Zhao et al. (2013) menemukan tingkat pH biochar antara 6,1 dan 10,8
tergantung pada biomassa jenis bahan baku. Hasil penelitian ini menunjukkan pH
biochar antara 7,9 dan 9,4. Jayne et al., (2014) juga melaporkan bahwa pH biochar
meningkat seiring dengan meningkatnya suhu pirolisis karena pengayaan abu.
Konsentrasi P dan K meningkat secara signifikan dengan meningkatnya suhu,
sedangkan pada unsur nitrogen (N) mengalami penurunan. Secara keseluruhan, N
maksimum (13,8 g kg-1 pada 300 °C) dan P (3,4 g kg-1 pada 500 °C), dan K maksimum
(48 g kg-1 pada 500 °C) (Muhammadet al., 2014). Kandungan kation tinggi dalam
biochar menunjukkan komponen kimia yang terkonsentrasi dalam biochar selama
pirolisis residu tanaman (Yaun et al., 2011). Secara umum, meningkatnya suhu pirolisis
meningkatkan konsentrasi nutrisi. Peningkatan suhu pirolisis biasanya menyebabkan
hilangnya zat yang mudah menguap, senyawa volatil dan elemen (misalnya O, H, N, S)
dan dengan demikian nutrisi lain terkonsentrasi di biochar termasuk C, Ca, Mg dan K
(Kinney et al, 2012). Lebih lanjut dikemukakan bahwa bentuk K dalambiochar adalah
larut dalam air, ketersediaan K berkisar 3,5-100% dari total K. Hal yang sama
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disampaikan oleh Widowati et al. (2014b),biochar dapat menggantikan dan mengurangi
pupuk KCl.Selanjutnya dilaporkan bahwa hasil jagung dengan biochar saja (6.24 t ha-1)
meningkat 14% dibanding pupuk KCl saja (5.45 t ha-1). Aplikasi biochar dan
pengurangan 75% dosis pupuk KCl dapat meningkatkan produksi jagung sebesar 29%.
Dampak dari residu biochar pada tanaman jagung musim tanam kedua
merupakan efek positif dari potensi biochar dalam memperbaiki sifat-sifat tanah.
Kapasitas biochar untuk memperbaiki tanah tergantung pada jenis dan tingkat biochar
dan dampaknya dalam skala waktu yang diberikan (Unger et al., 2011). Secara umum,
luas permukaan biochar yang tinggi dianggap sebagai dampak positif yang digunakan
untuk amendemen tanah. Luas permukaan yang tinggi dan porositas diamati untuk
beberapa biochar, misalnya tempurung kelapa, menunjukkan sifat retensi air yang baik
dan potensi habitat bagi mikroba (Atkinson et al.,2010). Menurut Asai et al. (2009),
biochar biasanya memiliki porositas total yang tinggi dan dapat menyimpan air dalam
pori-pori dan dengan demikian mempertahankan keseimbangan air sehingga
mengakibatkan ketersediaan nutrisi yang lebih baik. Aplikasi biochar dapat mengubah
sifat fisik tanah seperti struktur, kapasitas menahan air dan sifat-sifat biologis seperti
komunitas mikroba dengan kehadiran cacing tanah (Biederman dan Harpole, 2013).
Pengaruh Jenis Pupuk dan Waktu Pemupukan Akibat Residu Jenis Biochar Pada
Serapan Kalium dan Nitrogen
Residu biochar pada jagung MT II berpengaruh pada serapan K. Residu biochar
tempurung kelapa muda menunjukkan serapan K tertinggi (49,47kg ha-1), sedangkan
residu biochar sekam dan kayu menunjukkan serapan K yang sama, masing-masing
41,37 kg ha-1 dan 43,84 kg ha-1 (Gambar 5). Jenis dan waktu pemupukan berpengaruh
sangat nyata terhadap serapan K. Serapan K tertinggi dari pemupukan N pada minggu
ke-3, yaitu 48,5 kg ha-1yang menunjukkan hasil sama pada pemupukan NK pada
minggu ke-3 dan ke-4, masing-masing 51,56 kg ha-1 dan 47,37 kg ha-1. Pemberian
pupuk N maupun NK pada minggu ke-5 menunjukkan serapan K terendah, masingmasing 38,02 kg ha-1 dan 40,32 kg ha-1 (Gambar 6).
Residu biochar yang diberi pupuk N maupun NK pada minggu ke-3
menunjukkan serapan K yang sama sebesar 50,03kg ha-1. Namun bila pupuk N
diaplikasi pada minggu ke-4 akan menurunkan serapan K tetapi tidak demikian bila
pupuk NK. Pemberian pupuk NK pada minggu ke-5 akan menurunkan serapan K dari
49,47kg ha-1 (minggu ke-3 dan ke-4) menjadi 40,32 kg ha-1(minggu ke-5). Hal
menunjukkan bahwa waktu pemupukan dapat mempengaruhi serapan K. Hasil yang
sama juga disampaikan Lehmann et al. (2003), aplikasi biochar meningkatkan serapan
K. Serapan K tertinggi dari residu biochar tempurung, yaitu 49,47kg ha-1 sedangkan
residu sekam dan kayu menunjukkan serapan K yang sama, yaitu 42,61kg ha-1. Serapan
K tertinggi sebagai petunjuk efisiensi pemupukan K. Hasil penelitian ini membuktikan
bahwa biochar mampu mengefisiensikan penggunaan pupuk K sehingga berdampak
positif terhadap meningkatnya serapan K dari perlakuan yang hanya menggunakan
pupuk N pada minggu ke-3. Efisiensi penggunaan pupuk yang maksimum akan tercapai
pada kondisi fisik tanah yang paling baik bagi pertumbuhan tanaman. Widowati et al.,
2012 melaporkan bahwa penggunaan biochar dan pupuk KCl dosis 50 kg ha1
menunjukkan efektivitas relatif agronomi tertinggi (137%), efisiensi pemupukan K
tertinggi (18%) dan terbaik secara teknis dan ekonomis ditinjau dari aspek produksi
(7.02 t ha-1).
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Gambar 5. Pengaruh Jenis Biochar terhadap Serapan K

Gambar 6. Pengaruh Jenis dan Waktu Pemupukan N dan K terhadap Serapan K
Serapan K berbeda hasilnya dengan serapan N. Residu biochar tidak
berpengaruh terhadap serapan N, tetapi jenis dan waktu pemupukan berpengaruh
terhadap serapan N. Setiap jenis residu biochar menunjukkan serapan N yang berbeda
(Gambar7, 8, 9). Residu biochar sekam yang ditambah pupuk N pada minggu ke-3 dan
ke-4 menghasilkan serapan N yang sama, rata-rata 132,25 kg ha-1, hasil tersebut masih
lebih tinggi dari perlakuan lainnya (Gambar 7). Residu biochar kayu yang dipupuk N
pada minggu ke-3 maupun dipupuk NK pada minggu ke-3 dan ke-4 menunjukkan
serapan N yang sama, rata-rata sebesar 131,49 kg ha-1, sedangkan perlakuan lainnya
menunjukkan hasil yang sama dengan rata-rata sebesar 115,41% (Gambar 8). Residu
biochar tempurung kelapa muda yang dipupuk NK pada minggu ke-3 menunjukkan
serapan N tertinggi, yaitu 142,13 kg ha-1. Penambahan pupuk N pada minggu ke-3 dan
ke-4 tidak berbeda dengan pemupukan NK pada minggu ke-4 dan ke-5, berkisar 121,28
– 128,39 kg ha-1. Hasil terendah pada perlakuan yang ditambah N pada minggu ke-5
sebesar 101,91 kg ha-1 (Gambar 9).
Perlakuan yang diberikan telah mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan
serapan hara tanaman. Pengaruh perlakuan terhadap pertumbuhan dan serapan hara
berhubungan dengan perubahan sifat-sifat tanah dalam merespon biochar, termasuk
variasi dalam menyediakan hara. Pengaruh biochar pada ketersediaan hara berhubungan
dengan kapasitas tukar kation tanah sebagai faktor utama yang mengatur nutrisi dan
oleh karena itu semua faktor yang mempengaruhi kapasitas tukar kation akan
mempengaruhi unsur hara dalam tanah. Perubahan tanah dengan biochar dosis 2,4 ton
ha-1 terlihat dengan meningkatnya pH tanah dan KTK (Gokila dan Baskar, 2015), yang
konsisten dengan penelitian sebelumnya (Van Zwieten et al., 2010).Reaksi tanah (pH)
mempengaruhi ketersediaan unsur hara dalam tanah. Kisaran pH 6,5-7 paling sesuai
bagi ketersediaan unsur hara dalam tanah. pH tanah sebelum penelitian yaitu 5,5.
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

566

Aplikasi biochar sekam, tempurung kelapa muda, dan kayu yang memiliki pH masingmasing sebesar 7,9; 9,4; dan 9,3 telah menyebabkan kenaikan pH menjadi 5,94-6,42
setelah 60 hari diberi biochar (Widowati et al., 2014a).

Gambar 7. Pengaruh Jenis dan Waktu Pemupukan N dan K terhadap Serapan N pada
Biochar Sekam

Gambar 8. Pengaruh Jenis dan Waktu Pemupukan N dan K terhadap Serapan N pada
Biochar Kayu

Gambar 9. Pengaruh Jenis dan Waktu Pemupukan N dan K terhadap Serapan N pada
Biochar Tempurung
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Mayor et al. (2010) melaporkan serapan hara tanaman jagung yang sangat tinggi
dengan menggunakan amandemen biochar dalam kondisi lapangan. Serapan hara yang
tinggi disebabkan oleh pencucian hara yang berkurang ketika menggunakan biochar.
Aplikasi biochar dapat meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman
dengan mengurangi pencucian hara atau bahkan memasok hara untuk tanaman
(Lehmann et al, 2003 dan Mayor et al., 2010). Widowati et al., 2012 melaporkan
bahwa biochar tanpa KCl menghasilkan pencucian K dan garam larut yang rendah,
kadar K tersedia dan K total tanah tinggi serta serapan K maksimum (33.95 kg ha-1).
Serapan K dari perlakuan biochar tidak berbeda bila biochar dikombinasi dengan pupuk
KCl dosis rendah (1/4 dosis rekomendasi). Biochar yang dikombinasi dengan pupuk
KCl yang semakin bertambah tidak meningkatkan pencucian. Pencucian K dari
perlakuan biochar sampah (61,19 mg l-1) lebih kecil dari perlakuan kompos (81,98 mg l1
)(Widowati et al., 2011). Lebih lanjut disampaikan bahwa efisiensi pemupukan kalium
dapat ditingkatkan dengan mengurangi tingkat kehilangan hara maupun menggunakan
dosis pemupukan yang tepat. Hasil penelitian Widowati et al. (2012) pada tanaman
jagung musim tanam pertama menunjukkan bahwa kalium yang tercuci dari aplikasi
biochar 30 t ha-1 sebesar 39 ppm yang tidak berbeda dengan pemupukan 200 kg KCl ha1
, yaitu 33 ppm.
Pengaruh Jenis Pupuk dan Waktu Pemupukan Dari Residu Jenis Biochar Pada
Hasil Tanaman
Residu biochar yang ditambah pupuk N maupun NK pada minggu ke-3 sampai
ke-5 memberikan hasil jagung pipilan yang sama, berkisar 6,92 – 8,18 t ha-1 (Gambar
10). Hasil penelitian menunjukkan bahwa residu biochar tanpa pemberian pupuk K
telah mampu memenuhi kebutuhan K bagi tanaman jagung musim tanam II. Hal ini
membuktikan bahwa aplikasi biochar memberi manfaat lebih lama untuk menyediakan
hara K bagi pertumbuhan dan hasil tanaman. Residu biochar yang ditambah pupuk NK
akan memberikan pertumbuhan dan hasil yang tidak berbeda dengan penambahan
pupuk N. Kondisi demikian memungkinkan unsur hara K tersedia dalam jumlah
banyak di dalam tanah. Hal ini membuktikan bahwa aplikasi biochar dapat mencukupi
kebutuhan unsur hara K yang diperlukan lebih banyak pada tanaman jagung. Perlakuan
tanpa biochar yang dipupuk NK pada minggu ke-3 sampai ke-5 menunjukkan hasil
jagung pipilan sebesar 4,12 t ha-1 (data tidak dianalisis). Selama pertumbuhan, tanaman
menyerap unsur hara dan air untuk menghasilkan produksi tanaman. Menurut Havlin et
al. (1999), unsur hara dan konsentrasi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman
yang optimal tergantung pada faktor-faktor seperti jenis tanah, konsentrasi hara tanah
awal dan jenis tanaman. Hasil penelitian Widowatiet al., (2012) menunjukkan bahwa
pada jagung MT I, ketersediaan hara dengan biochar meningkat 69 – 89% (K+), 61 –
70% (Ca++), 39 – 53% (N total), 179 – 208% (P), dan 14 – 184% (K total). Dengan
demikian aplikasi biochar akan berdampak positif terhadap ketersediaan hara untuk
musim tanam selanjutnya.
Residu biochar tanpa diberi pupuk K telah menunjukkan pertumbuhan dan hasil
yang sama dengan perlakuan yang ditambah pupuk K yang diaplikasikan pada minggu
ke-3, 4, dan 5. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya, bahwa aplikasi
biochar sekam padi dan tempurung kelapa muda yang menggunakan pupuk dasar NPK
menghasilkan biomassa tanaman yang tidak berbeda dengan perlakuan yang ditambah
pupuk susulan N saja ataupun NK pada tanaman jagung di lahan yang sedang
mengalami degradasi (Widowati et al., 2015). Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi
biochar tidak hanya berfungsi sebagai bahan amandemen tanah tetapi juga dapat
bertindak sebagai pupuk K yang tersedia lebih lama dalam memenuhi kebutuhan K bagi
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tanaman jagung MT I dan MT II. Prakongkep et al. (2013) melaporkan biochar sekam
padi memiliki pH yang sangat alkali (8,5-9,7) dengan kadar abu yang tinggi (36-44%)
dan silikon yang tinggi, natrium, kalium, kalsium dan magnesium, berisi archerite
(KH2PO4), kalsit (CaCO3), chlorocalcite (KCaCl3 ), kalicinite (KHCO3), pyrocoproite
(K2MgO7P2), struvite (KMgPO4.6H2O), silvit (KCl) dan vaterite (CaCO3). Mineralmineral ini cukup larut dalam air dan merupakan sumber nutrisi tanaman saat biochar
diterapkan pada tanah.

Gambar 10. Pengaruh Jenis dan Waktu Pemupukan N dan K terhadap Berat Kering
Jagung Pipilan
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
1. Residu jenis biochar yang dipupuk N ataupun NK pada minggu ke-3 hingga ke-5
memberikan hasil jagung yang sama, berkisar 6,92 – 8,18 t ha-1.
2. Residu jenis biochar yang ditambah pupuk NK pada minggu ke-3 menghasilkan
berat kering total tanaman yang terbaik, berkisar 5,58 – 5,76 t ha-1.
3. Pemberian pupuk NK pada minggu ke-5 dapatmenurunkan serapan K dari 49,47 kg
ha-1 (minggu ke-3 dan ke-4) menjadi 40,32 kg ha-1 (minggu ke-5).
4. Pemupukan N pada minggu ke-3 lebih baik dalam meningkatkan hasil serapan K.
5. Residu jenis biochar yang diberi pupuk N maupun NK pada minggu ke-3
menunjukkan hasil serapan K yang sama (50,03 kg ha-1).
6. Residu jenis biochar tempurung kelapa muda yang dipupuk NK pada minggu ke-3
menunjukkan hasil serapan N tertinggi sebesar (142,13 kg ha-1).
SARAN
Untuk validasi hasil penelitian masih memerlukan penelitian lebih lanjut dalam petakpetak percobaan di lapangan.
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PELARUT FOSFAT ASAL RHIZOSFER TITHONIA DIVERSIFOLIA
SEBAGAI AGENSIA PUPUK HAYATI P DI LAHAN KERING
FORMULATION OF MEDIA CARRIERS FOR PHOSPHATE SOLUBILIZING
BACTERIA FROM THE RHIZOSPHER OF TITHONIA DIVERSIFOLIA AS
BIOLOGICAL FERTILIZER AGENT IN DRYLAND
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ABSTRAK
Bakteri pelarut fosfat (BPF) merupakan kelompok bakteri yang menguntungkan
yang mampu menghidrolisis P-anorganik dan P-organik menjadi P-tersedia bagi
tanaman. Perakaran tanaman Tithonia diversifolia memiliki kerapatan bakteri yang
tinggi dan diantaranya adalah BPF. Penelitian ini mempunyai tujuan (1)
mengkarakterisasi sifat fisiologi isolat BPF toleran kekeringan; (2) Uji antagonis
diantara isolat; dan (3) mengkaji beberapa formulasi media pembawa inokulan BPF.
Metodologi penelitian terdiri atas dua tahap, tahap pertama meliputi kajian morfologi
isolat BPF dan sifat antagonis antar isolat. Tahap kedua mengkaji jenis media pembawa
inokulan BPF dengan 10 kombinasi perlakuan yang tersusun atas 2 jenis media
pembawa (dedak dan tepung singkong) dan 4 jenis BPF yang ditata menurut
Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan tiga kali ulangan. Variabel yang diamati
meliputi : variable utama adalah viabilitas isolate dalam medium pembawa yang
diamati secara periodik dengan masa penyimpanan 2 minggu, 1 bulan,dan 2 bulan.
Variabel pendukung adalah sifat kimia bahan pembawa meliputi : (1) Kandungan
karbohidrat; (2) pH H2O; (3) P total;(4) C organik, (5) N total ; (6) C/P ratio dan C/N
ratio. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) keempat isolat BPF yang diisolasi memiliki
morfologi yang berbeda dan tidak menunjukkan sifat antagonisme antara isolat satu
dengan lainnya; (2) selama masa penyimpanan 60 hari semua isolat BPF mengalami
penurunan populasi dari masa 14 hari ke 60 hari sekitar satu sd. empat siklus log; (3)
viabilitas masing-masing isolat dalam media pembawa dedak relatif lebih tinggi dari
pada media tepung singkong pada akhir masa penyimpanan 60 hari, dengan tingkat
populasi sekitar X.106 sd X.107 dalam media dedak dan sekitar X .104 sd X.105 dalam
media tepung singkong
Kata kunci: Medium Pembawa , Bakteri Pelarut Fosfat, Rhizosfer Tithonia
diversifolia, Pupuk Hayati
ABSTRACT
Phosphate solubilizing bacteria (PSB) is a group of beneficial bacteria that able to
hydrolyse inorganic and organic P to be available for plants. Tithonia diversifolia root
systems have a high density bacterial population and PSB is one of those population.
The objectives of this study were (1) characterization of physiological dry-tolerant PSB
isolates, (2) Testing Antagonistic characters between isolates, (3) studying several
formulation media carriers for PSB. The methods of the study consisted of two phases.
The first phases studied morphological characters of PSB isolates and the antagonistic
characters between isolates. The second phase studied the types of media carriers for
PSB with 10 treatment combinations, which based on 2 types of media carriers (rice
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husk and cassava powder) and four types of PSB. Factorial completely randomized
design with three replicates was implemented. The main measured variable was the
viability of media carrier isolates, which measured periodically every 2 weeks, 1 month
and 2 months during storage period. The supporting variables were the chemical
properties, i.e.: (1) carbohydrate content, (2) pH in H2O, (3) Total P, (4) organic C, (5)
Total N, (6) C/P and C/N ratios. The results showed that: (1) The four PSB isolates
were morphologically different and didn’t show antagonistic character among isolates,
(2) during 60 days storage period, the population of PSB was declining, from 14 to 60
days (about 1 to 4 log cycles), (3) During last 60 days of storage period, the viability of
each media carrier of rice husk was relatively higher compared to its counterpart
(cassava powder), with the population of bacteria was ranged from X.106 to X.107 and
X.104 to X.105, respectively.
Keywords: Media Carriers, Phosphate Solubilizing Bacteria, Tithonia diversifolia
Rhizospher, Biological fertilizers.
LATAR BELAKANG
Bahan pembawa inokulum yang lazim disebut sebagai carrier pada dasarnya
merupakan suatu bahan yang dapat digunakan sebagai tempat hidup inokulum pupuk
hayati sebelum diaplikasikan, sehingga harus dapat mengaktifkan kegiatan mikrobia
agar mampu tumbuh dan berkembang pada saat digunakan. Bahan carrier yang baik
adalah bersifat tidak meracun mikrobia, kemampuan absorpsi tinggi, mudah disterilkan,
dan dihaluskan, mudah menempel pada bahan tanaman (biji misalnya) dan tersedia
secara melimpah. Gambut merupakan bahan carrier yang selama ini dianggap
memenuhi persyaratan tersebut, namun demikian perlu dicari alternatif bahan carrier
yang lain baik sebagai bahan utama atau sebagai bahan substitusi (Burton, 1979).
Kesuksesan dari inokulan mikrobia tergantung dari beberapa faktor, dimana
bahan pembawa (carrier) menjadi faktor terpenting. Carrier biasanya berbentuk padat,
semi padat atau substansi cair,yang dapat mendukung kehidupan bacteria dalam jangka
waktu tertentu. Salah satu sifat terpenting yang diperlukan dari bahan pembawa (carrier)
adalah kemampuannya dalam mempertahankan populasi dari inokulan mikrobia agar
tetap tinggi selama jangka waktu penyimpanan (Karnataka, 2007).
Pembuatan pupuk hayati harus mempertimbangkan substansi bahan atau media
yang dikomposisikan. Media atau bahan pembawa ini harus mengandung komponen
penting yang mendukung daya viabilitas dan pertumbuhan mikroba yang diinokulasi ke
dalamnya. Tanah gambut merupakan bahan pembawa yang telah umum digunakan
sebagai media pembawa pada pembuatan pupuk hayati karena mengandung serasah
organik yang tinggi (Ambak & Melling, 2000). Tetapi, pembuatan bahan pembawa
berbasis gambut memerlukan sejumlah pemrosesan yang signifikan seperti
penambangan, pengeringan, penggilingan, dan netralisasi sebelum digunakan dalam
sistem produksi komersial. Gambut juga memiliki karakteristik yang tidak konsisten
atau beragam, dan hanya terdapat pada kawasan tertentu, sehingga diperlukan bahan
pembawa potensial lain. Beberapa material padat alternatif telah dievaluasi seperti
tanah, vermikulit, perlit, serbuk fosfat alam, serbuk gergaji, kompos serbuk gergaji, batu
bara, kompos bagas, kompos residu tanaman, blotong dan lain-lain. Meskipun bahan
pembawa memiliki komposisi dan tipe formulasi yang beragam, satu karakteristik
penting yang harus dimiliki oleh bahan pembawa yang baik adalah kemampuan untuk
memelihara jumlah sel hidup dalam kondisi fisiologis yang baik dalam kurun waktu
yang lama.
Penggunaan dedak padi dan tepung tapioka sebagai bahan pembawa belum
banyak mendapat perhatian. Sedangkan kandungan karbon, nitrogen dan fosfor kedua
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bahan ini cukup tinggi dan ketersediaannya cukup banyak sepanjang tahun. Penelitian
ini bertujuan untuk memperoleh formula bahan pembawa berbasis dedak padi dan
tepung tapioka untuk viabilitas BPF sebagai pupuk hayati pada lahan kering Lombok.
BAHAN DAN METODE
Kegiatan tahap I: mengkarakterisasi sifat fisiologi isolat BPF toleran
kekeringan yang Terpilih. Karaketristik morfologi dan fisiologi BPF yang dikaji
meliputi :
(a) Karakteristik morfologi dan biokimia BPF
(b) Uji antagonis diantara isolat, dilakukan dengan teknik biakan ganda, dimana 100
µmol dari masing-masing suspensi isolat pengenceran 10-8 dituang dalam cawan
petri, kemudian ditambahkan 10 mL larutan NA cair suhu 50 oC. Biakan isolat
dalam cawan petri diinkubasi selama 2 x 24 jam dalam suhu kamar kemudian
dilakukan pengamatan ada/tidaknya sifat antagonis diantara isolat terpilih. Luas
zona bening yang dihasilkan diukur dan dibandingkan dengan kontrol.
Kegiatan tahap II
Kajian tentang formulasi media pembawa inokulan BPF merupakan penelitian
eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap Faktorial yang terdiri dari 10
perlakuan kombinasi,yaitu BPF 1, BPF2, BPF 3, BPF 4 yang dikembangbiakan dalam
media pembawa (dedak + 0,5% Ca3PO4) dan (tepung tapioka + 0,5% Ca3PO4) yang
masing-masing diulang tiga kali, dengan demikian didapatkan 30 kantong perlakuan
(termasuk kontrol)..
Tata perlakuan percobaan diatur sebagai berikut: 10 mL suspensi bakteri
campuran (konsorsium BPF terpilih) dengan densitas 108 cfu/ml diinokulasikan ke
dalam 50 gr masing-masing media pembawa yang telah disterilisasi. Kadar air media
pembawa ditetapkan 10-20% berat. Sebelum isolat diinokulasikan ke dalam bahan
pembawa, suspensi kultur dicentrifugasi dengan kecepatan 300 rpm selama 15 menit.
Supernatan dibuang, pelet diresuspensi dengan menggunakan aquabidest dengan
volume setara dengan 20% kadar air dalam media pembawa. Pengamatan viabilitas
isolat dilakukan secara periodik dengan waktu pengamatan umur 14 hari, 30 hari dan 60
hari
Variabel yang diamati dalam percobaan ini meliputi:
a Variabel isolat dalam bahan pembawa selama masa penyimpanan. Parameter yang
diamati : viabilitas isolat bakteri yang diamati dengan metode pengenceran
Kerapatan bakteri cfu/ mL sampel =
jumlah koloni
faktor pengenceran
b Variabel bahan pembawa.Parameter yang diukur meliputi: kandungan
karbohidrat, pH; P-total ; N-total , C/P rasio dan C/N rasio.
Tahap Kegiatan Percobaan ini meliputi:
Preparasi Bahan Pembawa Inokulan
Tepung singkong dan dedak padi dikering-anginkan dan kemudian masingmasing diblender kemudian disaring dengan saringan 50 mesh. Masing-masing bahan
pembawa diukur pH dan kadar airnya. Kadar air bahan pembawa ( tepung dan dedak)
diatur memiliki kandungan air sebesar 17-20%. Untuk pengaturan % kandungan air
dalam medium pembawa digunakan akuabidest. Bahan pembawa padatan dengan
kandungan air 17-20% kemudian disterilisasi.
Peremajaan dan Pemeliharaan Isolat
Masing-masing isolat murni bakteri pelarut fosfat ditumbuhkan pada medium
NA dengan metode streaking plate (goresan agar). Selanjutnya isolat yang tumbuh
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sebagian dilakukan penyimpanan ulang pada agar miring (slant agar) sebagai kultur
stok kedua dan sebagaian yang lain sebagai kultur kerja. Kultur stok pertama dan kedua
disimpan kembali pada suhu inkubasi 4o C.
Penyiapan inokulum (pre culture)
Masing-masing isolat murni (kultur kerja) ditumbuhkan dalam media
Pikovskaya cair (5 g Ca3(PO4)2, 10 g glukosa, 0,2 gNaCl, 0,2 g KCl, 0,1 g
MgSO4.7H2O, 0,5 g NH4SO4, 0,5 eksrak ragi, sedikit MnSO4 dan FeSO4 dilarutkan
dalam 1liter H2O, pH = 6,8). Kemudian suspensi isolate dibiakan pada mesin shaker
dengan kecepatan 120 rpm selama 24 jam pada suhu kamar. Setelah tumbuh, biakan
siap untuk diinokulasikan ke medium pembawa yang telah disiapkan sesuai dengan
formulasi yang diujikan. Sebelum diinokulasikan ke medium pembawa, masing-masing
populasi BPF dihitung kerapantannya dengan metode Total Plate Count (TPC).
Kerapatan bakteri per mL dapat ditentukan dengan menghitung viabilitas koloni yang
tumbuh dari masing-masing pengenceran dengan masa inkubasi selama2 x 24 jam pada
suhu 30oC .
Penentuan kerapatan bakteri per mL ditentukan dengan menggunakan rumus :
Kerapatan bakteri cfu/ mL sampel = jumlah koloni
faktor pengencera n
Analisis Statistik
Analisis data dilakukan dengan uji F taraf 5% jika data normal atau uji Kruskal-Wallis
jika data tidak normal. Untuk membandingkan rerata antar kombinasi perlakuan
menggunakan Duncan Multiple Range Test (DMRT).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik morfologi isolat BPF-terpilih
Dari 19 isolat bakteri terpilih, dipilih 4 isolat BPF yang diuji daya tumbuhnya
pada berbagai kondisi cekaman air dalam medium pikovskaya padat dengan Ca3(PO4)2
sebagai sumber P. BPF tersebut terdiri dari empat bakteri pelarut fosfat dengan diameter
zona bening ≥ 1,5. Isolat BPF terpilih yang diuji kemampuan tumbuhnya pada media
spesifik BPF yang dilakukan panambahan osmotikum - PEG 6000 dengan konsentrasi
15% atau setara dengan cekaman air pada pF -0,41 MPa (Mexal et.al. 1975). adalah
BPF 1, BPF 2, BPF 3 dan BPF 4. Karakter morfologi isolat BPF toleran kekeringan
tersebut disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Karakter Morfologi Isolat BPF Terpilih
Sampel Tanah Stasiun 1
Karakter Morfologi
BPF 1
BPF 2
BPF 3
BPF 4
Putih
Putih namun
Putih
kecokelatan
semakin lama
Putih
kecokelatan
Warna
warnanya berubah
kekuningan (Cream)
cokelat muda
Bentuk koloni
Ketebalan Koloni

spirilia
Tampak tebal

Kokus
Tampak
sangat tebal
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basilus
tebal, namun
dibagian
tengah koloni
sangat tipis

Kokus
Tebal
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Zona Bening
Panjang diameter
koloni hari ke-7
Panjang diameter
zona bening hari ke-7
Lendir (BPF) dan
spora (JPF)

besar, tampak besar,
jelas
tampak jelas
0,6 cm
0,6 cm

besar, tampak
Besar
jelas
0,45 cm
0,4 cm

1,15 cm

0,9 cm

0,85 cm

Tampak jelas

sangat
berlendir

berlendir

0,9 cm
Sedikit lendir

Uji Antagonis Diantara Isolat
Uji antagonis diantara isolat terpilih dilakukan dengan cara menumbuhkan dua
pasang isolat BPF (sesuai dengan perlakuan) pada medium pikovskaya padat. Masingmasing isolat pasangan ditumbuhkan dalam satu cawan petri. Bakteri yang bersifat
antagonisme ditandai dengan penghambatan pertumbuhan koloni bakteri antar yang satu
dengan lain dengan membentuk zona antibiosis atau mematikan secara lansung dengan
cara menyelimuti pertumbuhan bakteri yang lain.
Pengujian ini dilakukan untuk mencari kombinasi isolat yang dapat digunakan
untuk membangun konsorsium pupuk hayati P-toleran kekeringan. Kombinasi
dikatakan tidak antagonis bila ketika ditumbuhkan pada media yang sama diperoleh
aktivitas pelarutan P yang tinggi. Apabila ketika pasangan isolat ditumbuhkan pada
media yang sama diperoleh aktivitas pelarutan P yang semakin rendah, kombinasi isolat
tersebut bersifat antagonistik
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa diantara pasangan BPF yang diujikan
tidak bersifat antagonis.
Penumbuhan pasanagan isolat secara bersama-sama
menghasilkan kemampuan yang lebih tinggi dalam membangun zona bening
dibandingkan dengan zona bening yang dibangun oleh masing isolat. Hal ini
menunjukkan bahwa ada sinergisme dari campuran isolat tersebut dalam melarutkan P
dalam medium pikovskaya padat dengan sumber P adalah Ca3(PO4)2.
Karakteristik Bahan Pembawa
Dari hasil analisis karakteristik bahan pembawa (dedak dan tepung tapioka)
yang disajikan pada Tabel 2. dapat dilihat bahwa kandungan pH, C Organik, N Total,
dan P Total untuk dedak adalah berturut-turut 5,98 , 41,34 %, 1,65 %, dan 1,198 %.
Sedangkan kandungan Tepung Tapioka adalah berturut-turut adalah 5,43, 36,07 %,
0,035 %, dan 1,198 %.
Pengujian karakteristik bahan pembawa ini dilakukan untuk mengetahui potensi
bahan sebagai media yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangbiakan
bakteri. Kondisi pH media, kandungan karbon, nitrogen, dan fosfat akan menentukan
tingkat viabilitas bakteri pelarut fosfat. Karbon dibutuhkan sebagai sumber energi yang
secara langsung mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitasnya (Alexander, 1977).
Sedangkan Nitrogen dan fosfor sangat dibutuhkan dalam pembentukan asam amino
sebagai dasar pembentukan protein dalam jaringan tubuh mahluk hidup dan sebagai
energi tingkat tinggi dalam proses metabolisme.
Dari hasil pengujian kedua media
pembawa ini didapatkan bahwa media dedak mempunyai potensi yang lebih besar untuk
pengembangbiakan BPF.
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Tabel 2. Karakteristik Bahan Pembawa
No.
1
2
3
4

Parameter
pH-H2O (1:2,5)
C-Organik
N Total
P Total

Satuan

%
%
%

Bahan Pembawa
Dedak
Tepung Tapioka
5,98
5,43
41,34
36,07
1,65
0,035
1,198
0,025

Viabilitas Isolat BPF Selama Dalam Medium Pembawa
Pengamatan terhadap viabilitas masing-masing inokulan BPF dilakukan secara
periodik selama masa inkubasi dalam media pembawa dedak dan tepung singkong yang
telah disterilisasi. Pengamatan viabilitas BPF dilakukan pada masa penyimpanan hari
ke- 14, ke 30 dan ke 60. Penentuan viabilitas (daya hidup) BPF dilakukan dengan
menghitung jumlah koloni dalam media padat dengan metode pengenceran. Hasil
penetapan populasi masing inokulan BPF dapat dilihat pada Tabel 3.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada perlakuan kontrol selama masa
inkubasi tidak didapatkan bakteri yang tumbuh. Hasil ini mengindikasikan bahwa media
pembawa bebas dari kehidupan bakteri. Pada media pembawa yang diinokulasi dengan
isolat BPF, koloni yang tumbuh merupakan isolat BPF yang diinokulasikan ke dalam
bahan pembawa yang kemudian diuji viabilitasnya. Hasil pengamatan menunjukkan
bahwa terjadi penurunan populasi BPF sekitar satu sd. empat siklus log dari masa
penyimpanan 14 hari ke 60 hari, baik pada media pembawa dedak dan tepung
singkong. Fenomena ini menyiratkan bahwa akan terjadi penurunan populasi
BPFseiring dengan semakin lamanya masa penyimpanan.
Penurunan populasi terjadi akibat terjadinya perubahan pada lingkungan bahan
pembawa. Perubahan jumlah populasi bakteri pada media pembawa dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu nutrisi, suhu, pH, aerasi (ketersediaan oksigen) dan adanya
senyawa toksik yang mungkin terkandung dalam media pembawa. Ketersediaan nutrisi
merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi viabilitas bakteri pada media
pembawa. Pada awal penyimpanan, nutrisi dari medium pembawa tersedia cukup
banyak untuk pertumbuhan bakteri dan selanjutnya akan berkurang seiring dengan
bertambahnya waktu penyimpanan. Penurunan populasi mulai terjadi sejak masa
penyimpanan 30 hari dan terus menurun hingga masa penyimpanan 60 hari. Hasil
serupa dilaporkan oleh Kurniawan (2004) yang menyatakan bahwa populasi FPFdalam
bahan pembawa steril autoklaf mulai mengalami penurunan pada masa penyimpanan 30
hari baik pada suhu penyimpanan 40C maupun 250C.
Data dalam Tabel 3. menunjukkan bahwa pada masa penyimpanan hari ke 60
populasi masing-masing BPF pada masing-masing medium pembawa lebih besar dari
x.106. Menurut Rao (1982), jumlah minimum inokulan yang harus terkandung dalam
media pembawa pada 15 hari sebelum aplikasi ke lapangan adalah 107 sel/gram.
Sementara dalam Permen Pertanian no 28 tahun 2009 disebutkan bahwa syarat teknis
minimal pupuk hayati tunggal adalah kepadatan populasi bakteri atau fungi dalam
pembawa bentuk granul masing-masing sebesar x.106 cfu/g dan x.105cfu/g. Dengan
demikian dapat diungkapkan bahwa kedua medium pembawa tersebut dapat digunakan
sebagai bahan pembawa pupuk hayati yang efektif untuk isolat BPF selama 60 hari.
Selain itu dapat ditunjukkan bahwa perbedaan karakteristik media berpengaruh terhadap
pertumbuhan BPF yang diinokulasikan. Pada masa penyimpanan hari ke 60, populasi
masing-masing isolat BPF yang diinokulasikan pada medium dedak relatif lebih tinggi
dari pada yang tumbuh di medium tepung singkong. Hal ini tentunya terkait dengan
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karakteristik bahan dedak yang memiliki kandungan C-organik, kandungan N-total dan
P-total yang lebih tinggi dibanding medium tepung singkong. Keberadaan senyawa
organik seperti karbon, nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur lain yang dapat
dimanfaatkan sebagai sumber nutrient, sangat penting untuk kelangsungan hidup BPF
dalam media tersebut. Karbon berperan penting dalam viabilitas bakteri karena
merupakan tulang punggung (backbone) berbagai molekul organik yang mana ikut serta
dalam anabolisme struktur dan komponen sel. Unsur N berperan dalam pembentukan
asam nukleat dan protein yang sangat vital bagi proses sintesis DNA dan RNA serta
pembentukan enzim (peran regulasi sel atau mengkatalis jalannya berbagai reaksi
fiologis dan kimiawi dalam sel).
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Tabel 3. Perlakuan dan pengamatan Viabilitas BPF selama penyimpanan dalam bahan pembawa
Jumlah Koloni
Bahan
No.
Nama
masa penyimpanan (hari)
Pembawa
14
30
𝟑
D1K1U1
0 x 𝟏𝟎
D2K2U1
0 x 𝟏𝟎𝟑
Dedak
D1K1U2
0 x 𝟏𝟎𝟑
D2K2U2
0 x 𝟏𝟎𝟑
0 x 𝟏𝟎𝟑
0 x 𝟏𝟎𝟑
D1K1U3
D2K2U3
1
Kontrol
3
0 x 10
0 x 103
T1K1U1
T2K2U1
0 x 103
0 x 103
Tepung
T1K1U2
T2K2U2
0 x 103
0 x 103
T1K1U3
T2K2U3
D1A1U1
D2A2U1
0.33 x 𝟏𝟎𝟏𝟎
11.67 x 𝟏𝟎𝟕
Dedak
D1A1U2
D2A2U2
18 x 𝟏𝟎𝟏𝟎
12 x 𝟏𝟎𝟕
D1A1U3
D2A2U3
5.33 x 𝟏𝟎𝟏𝟎
63.67 x 𝟏𝟎𝟕
2 Bakteri A
10
0.67 x 10
T1A1U1
T2A2U1
2 x 106
Tepung
0 x 1010
T1A1U2
T2A2U2
1.33 x 106
1.66 x 1010
T1A1U3
T2A2U3
5.67 x 106
D1B1U1
32.33 x 𝟏𝟎𝟖
D2B2U1
131 x 𝟏𝟎𝟕
𝟖
Dedak
D1B1U2
2.67 x 𝟏𝟎
D2B2U2
179.67 x 𝟏𝟎𝟕
6.67 x 𝟏𝟎𝟖
D1B1U3
D2B2U3
168 x 𝟏𝟎𝟕
3 Bakteri B
0 x 108
T1B1U1
T2B2U1
179 x 105
0 x 108
Tepung
T1B1U2
T2B2U2
69.33 x 105
0 x 108
T1B1U3
T2B2U3
114 x 105
D1C1U1
D2C2U1
37.33 x 𝟏𝟎𝟗
123 x 𝟏𝟎𝟖
𝟗
Dedak
D1C1U2
D2C2U2
34.67 x 𝟏𝟎
125.33 x 𝟏𝟎𝟖
29.33 x 𝟏𝟎𝟗
D1C1U3
D2C2U3
99 x 𝟏𝟎𝟖
4 Bakteri C
34.33 x 107
T1C1U1
T2C2U1
92.67 x 107
25.67 x 107
Tepung
T1C1U2
T2C2U2
91 x 107
7
36.33 x 10
T1C1U3
T2C2U3
63 x 107
𝟔
5 Bakteri E
Dedak
D1E1U1
451.67 x 𝟏𝟎
D2E2U1
0.67 x 𝟏𝟎𝟔
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D3K3U1
D3K3U2
D3K3U3
T3K3U1
T3K3U2
T3K3U3
D3A3U1
D3A3U2
D3A3U3
T3A3U1
T3A3U2
T3A3U3
D3B3U1
D3B3U2
D3B3U3
T3B3U1
T3B3U2
T3B3U3
D3C3U1
D3C3U2
D3C3U3
T3C3U1
T3C3U2
T3C3U3
D3E3U1

0 x 𝟏𝟎𝟑
0 x 𝟏𝟎𝟑
0 x 𝟏𝟎𝟑
0 x 103
0 x 103
0 x 103
0.33 x 𝟏𝟎𝟔
61.33 x 𝟏𝟎𝟔
139.67 x 𝟏𝟎𝟔
28 x 104
1 x 104
15.67 x 104
22.33 x 𝟏𝟎𝟕
16.33 x 𝟏𝟎𝟕
5.67 x 𝟏𝟎𝟕
10.67 x 105
2.67 x 105
5 x 105
26.33 x 𝟏𝟎𝟕
40.33 x 𝟏𝟎𝟕
17.67 x 𝟏𝟎𝟕
4.67 x 106
31.67 x 106
10.33 x 106

579

Tepung

D1E1U2
D1E1U3
T1E1U1
T1E1U2
T1E1U3

253.67 x 𝟏𝟎𝟔
200 x 𝟏𝟎𝟔
177 x 105
231.67 x 105
256 x 105
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D2E2U2
D2E2U3
T2E2U1
T2E2U2
T2E2U3

1 x 𝟏𝟎𝟔
1 x 𝟏𝟎𝟔
2.33 x 105
0.33 x 105
20 x 105

D3E3U2
D3E3U3
T3E3U1
T3E3U2
T3E3U3
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KESIMPULAN
1. Keempat isolat BPF yang diisolasi memiliki morfologi yang berbeda antara isolat satu
dengan lainnya. Diantara isolat yang diisolasi tidak menunjukkan sifat antagonisme
antara satu isolat dengan lainnya ketika ditumbuhkan secara bersama dalam satu
media pikovskaya padat.
2. Selama masa penyimpanan selama 60 hari semua isolat BPF pada masing-masing
media pembawa mengalami penurunan populasi dari masa 14 hari ke 60 hari sekitar
satu sd. empat siklus log.
3. Viabilitas masing-masing isolat dalam media pembawa dedak relatif lebih tinggi dari
pada media tepung singkong pada akhir masa penyimpanan 60 hari, dengan tingkat
populasi sekitar X.106 sd X.107 dalam media dedak dan sekitar X .104 sd X.105 dalam
media tepung singkong
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KONTRIBUSI USAHA BUDIDAYA TERNAK KAMBING TERHADAP
PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI KOPI
(KASUS PADA KELOMPOK TANI TERNAK WALUNG AMERTHA DESA
SANDA KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI)
Anak Agung Ngurah Badung Sarmuda Dinata*, Sriyanto danDesak Made Rai Puspa,
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pas Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar-Bali, Telp/Fax: 0361-720498
E-mail: badunglahne@yahoo.co.id

ABSTRAK
Usaha budidaya ternak kambing telah dilakukan oleh petani dengan mengintegrasikan
dengan tanaman kopi. Pola integrasi ini akan dapat menekan input sehingga usahatani
menjadi lebih efisien serta meningkatkan pendapatan petani. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui seberapa besar kontribusi usaha budidaya ternak kambing terhadap
pendapatan rumah tangga petani kopi selama periode satu tahun. Penelitian dilakukan
pada tahun 2015, dengan pemilihan lokasi secara purposive yakni di Desa Sanda
Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. Responden penelitian yang diambil adalah
seluruh anggota Kelompok Tani Ternak Walung Amerthayang berjumlah 25 orang
dengan menggunakan metode sensus. Data karakteristik responden, komoditas dominan
dan skala usahatani dianalisis secara deskriptif.Untuk mengetahui tingkat pendapatan
dilakukan melalui analisis ekonomi parsial dan R/C ratio.Hasil penelitian menunjukkan
bahwa usaha budidaya ternak kambing memiliki pendapatan bersih sebesar Rp.
3.823.000dengan nilai R/C ratio sebesar 2,65.Dari pendapatan tersebut memberikan kontribusi
sebesar 8,44% dari total pendapatan rumah tangga petani kopi. Dapat disimpulkan bahwa

usaha budidaya ternak kambing memberikan kontribusi yang kecil terhadap pendapatan
rumah tangga petani, tetapi masih layak untuk diusahakan.
Kata kunci : kambing, kopi, pendapatan
ABSTRACT
Goat livestock farming has been done by farmers by integrating with coffee plants. The
pattern of this integration will be decresing the input, farms efficiency and increase
farmers' income. The research was conducted to determine the contribution of goat
livestock farming on household income of coffee farmers over a period of one year. The
study was conducted in 2015, with the site selection purposive in Sanda village Pupuan
districts Tabanan regency. The respondents were all members of Walung Amertha
Livestock Farmers Group totaling 25 people by used census method. Data respondent
characteristics, the dominant commodity and scale of farming analyzed descriptively.
To determine the level of income made through partial economic analysis and R / C
ratio. The results showed that goat livestock farming had net income of Rp. 3,823,000
with a value of R / C ratio of 2.65. These income was 8.44% of the total household
income of coffee farmers. This study suggests that goats livestock farming was a small
contribution to household income farmers, but still feasible.
Keywords: goat, coffee, income

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

583

LATAR BELAKANG
Permintaan daging kambing di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Di
sisi lain populasi ternak kambing mengalami penurunan sebesar 8,78% per tahun yakni
dari 75.046 ekor pada tahun 2011 menjadi sekitar 68.457 ekor pada tahun 2014. Untuk
memenuhi kebutuhan tersebut setiap tahun provisi Bali rata-rata memasukkan sebanyak
32.337 ekor kambing (Anon, 2015). Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha budidaya
ternak kambing memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan.
Usaha budidaya ternak kambing sangat berpotensi untuk dikembangkan pada
areal tanaman kopi.Dalam melaksanakan usaha tersebut sebagian petani telah
menerapkan sistem integrasi antara tanaman kopi dengan ternak kambing. Dalam pola
integrasi ini ternak kambing akan memperoleh hijauan pakan ternak dari pangkasan
tanaman penaung kopi, gulma dan limbah kulit kopi. Sebaliknya tanaman kopi akan
memperoleh pupuk organik yang berasal dari kotoran dan urin kambing. Melalui sistem
ini akan dapat menekan input yang dikeluarkan sehingga akan lebih menguntungkan.
Suharyanto et al. (2006)mendapatkan bahwa integrasi usahatani kopi dengan kambing
di desa Bongancina, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng mampu meningkatkan pendapatan
petani hingga lebih dari 100%.
Dalam upaya meningkatkan pendapatan rumah tangganya, para petani kopi
menjalankan beberapa usaha dan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar usahatani.
Salah satu usaha sampingan yang dijalankan oleh petani di perkebunan kopi adalah
budidaya ternak kambing. Usaha ini masih dilakukan secara tradisional dengan jumlah
pemeliharaan berkisar 3-10 ekor (Paat et al., 1992; Setiadi et al., 1999). Hal ini
menyebabkan kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga petani menjadi cukup
rendah. Hartono (1991) menyatakan bahwa kontribusi pendapatan usaha kambing
terhadap usaha tani sawah dapat memberikan pendapatan tertinggi yaitu 48% dibanding
usaha tani lainnya.
Adanya ternak kambing dirasakan oleh petani cukup memberikan kontribusi
terhadap pendapatan dan membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah
tangganya.Kontribusi usaha budidaya ternak kambing terhadap pendapatan petani
beragam, yang sangat tergantung pada motivasi usaha (manajemen pemeliharaan),
tingkat ketersediaaan tenaga kerja keluarga dan skala pemeliharaan di tingkat peternak
(Priyanto et al., 2001). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk
mengetahui kontibusi usaha budidaya ternak kambing terhadap pendapatan rumah
tangga petani kopi.
BAHAN DAN METODA
Lokasi dan responden penelitian
Penelitian dilaksanakan di desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan.
Penentuan lokasi dilaksanakan secara purposiveyaitu suatu metode penentuan daerah
penelitian dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Hadi, 1988). Dipilihnya desa
Sanda karena sebagian besar wilayahnya merupakan lahan perkebunan kopi. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kelompok Tani Ternak Walung Amertha,
Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Responden penelitian yang
diambil adalah seluruh anggota kelompok yang berjumlah 25 orang dengan
menggunakan metode sensus.
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Pengumpulan data
Data primer meliputi karakteristik responden (umur dan tingkat pendidikan
formal), komoditas dominan dan skala usahatani, analisis pendapatan usaha budidaya
ternak kambing dan pendapatan rumah tangga petani. Metode pengumpulan data adalah
metode survai yaitu dengan cara mendatangi serta mewawancarai responden dengan
menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (Singarimbun dan
Effendi, 1989). Setelah wawancara selesai dilakukan, dilanjutkan dengan observasi,
yakni mengamati kondisi peternak secara langsung maupun keluarga peternak. Hal ini
bertujuan selain untuk mengetahui kondisi dari objek penelitian, juga untuk
memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai semua kegiatan yang dilakukan oleh
peternak. Data sekunder meliputi gambaran umum daerah penelitian, buku profil
kelompok,dikumpulkan dari Kantor Kepala Desadengan metode dokumentasi.
Analisis data
Data yang terkumpul kemudian ditabulasi dan dianalisis secara deskritif.
Sedangkan untuk analisis pendapatan dari usaha budidaya ternak kambing dihitung
menggunakan analisis parsial dan nisbah R/C ratio (Gittinger, 1986).Analisis
pendapatan usaha digunakan untuk menggambarkan faktor keuntungan usaha saat ini.
Pangandaheng (2012), menyatakan pendapatan merupakan penerimaan yang dikurangi
dengan biaya–biaya yang dikeluarkan. Pendapatan dapat didefinisikan sebagai selisih
antara penerimaan total dengan biaya total, atau dapat dirumuskan sebagai berikut:
Π = TR – TC
keterangan:
Π = Keuntungan (benefit)
TR = Penerimaan total (total revenue)
TC = Biaya total (total cost)
Untuk mengetahui berapa besar penerimaan yang akan diperoleh dari setiap
rupiah yang dikeluarkan oleh petani ternak dalam kegiatan usaha pemeliharaan ternak
kambing dapat dilihat dari rasio penerimaan terhadap biaya. Perhitungan dilakukan
dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
R/C rasio = TR
TC
keterangan:
R/C = Imbangan penerimaan dan biaya
TR = Penerimaan total (total revenue)
TC = Biaya total (total cost)
R/C rasio > 1, maka layak untuk diusahakan
R/C rasio ≤ 1, maka tidak layak untuk diusahakan
Untuk Mengetahui kontribusi pendapatan dari usaha budidaya ternak
kambingterhadap pendapatan total rumahtangga petani dihitung secara matematis yang
diformulasikan sebagai berikut:
Konti (%) =

Pdi
x 100 %
TPd

Keterangan :
Konti = Kontribusi pendapatan dari usahatani i
Pdi
= Pendapatan dari usahatani ke-i
TPd = Total pendapatan keluarga
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi umum lokasi penelitian
Desa Sanda memiliki luas wilayah 878,49 ha dengan topografi dataran tinggi.
Memiliki ketinggian 725 m diatas permukaan air laut, suhu rata-rata 230C dengan curah
hujan 1.050 mm/tahun. Desa Sanda terdiri atas 3 banjar dinas yakni banjar dinas Paka,
Sanda dan Sekar Sandat. Batas wilayah Desa Sanda sebelah utara berbatasan dengan
Desa Batungsel, timur dengan hutan negara, selatan dengan Desa Belimbing dan Desa
Karyasari dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Padangan dan Desa Jelijih
Punggang. Dari total luas Desa Sanda, 107 ha merupakan sawah, 680,39 ha merupakan
lahan pekebunan, 3 ha hutan, pemukiman 8,7 ha dan lainnya seluas 79,4 ha. Jarak dari
ibukota provinsi sejauh 57 km dan dari ibukota kabupaten sejauh 37 km. Jumlah
penduduk sebanyak 1.521 jiwa atau 169 jiwa/km2 dengan sebagian besar 871 orang
(57,26%) bekerja di bidang pertanian. Populasi ternak di Desa Sanda yakni sapi 287
ekor, kambing 283 ekor, babi 332 ekor dan ayam 17.020 ekor.
Karakteristik responden
Untuk mengetahui data dasar petani kooperator dilakukan survei terhadap seluruh
anggota kelompok ternak “Walung Amertha”. Rataan umur responden adalah 42,83
tahun dengan kisaran antara 30-61 tahun. Kebanyakan umur responden berada pada
kisaran 30-40 tahun. Dengan demikian, sebagian besar responden berada dalam umur
produktif menurut kriteria Kusumawidho (1984).
Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Umur
Umur
Jumlah
Presentase
30-40
11
45.83
41-50
7
29.17
51-60
5
20.83
> 60
1
4.167
Wiriaatmaja (1986), menyatakan bahwa golongan umur penerap dini suatu
teknologi biasanya berumur diantara 25 sampai 40 tahun. Biasanya pada umur ini
peternak lebih terbuka terhadap hal-hal yang baru. Selain itu, dijelaskan pula difusi
inovasi yang paling tinggi adalah pada petani yang berumur setengah tua (Soekartawi,
1988).
Tingkat pendidikan formal responden paling banyak adalah tamatan SMU
sebanyak 14 orang (58,33%) disusul tamatan SD 6 orang (25%), SMP 2 orang (8,33%)
dan masing-masing satu orang tamatan diploma dan sarjana (Tabel 2). Untuk pekerjaan
pokok responden 52% adalah petani sisanya adalah pegawai swasta 7 orang, PNS 2
orang, wiraswasta 2 orang dan pensiunan 1 orang.
Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal
Pendidikan
Jumlah
Persentase
SD
6
25
SMP
2
8.33
SMU
14
58.33
Diploma
1
4.17
Sarjana
1
4.17

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

586

Tingkat pendidikan mempengaruhi seseorang dalam kemampuan berpikir
memahami arti pentingnya usahatani dengan tetap memperhatikan konservasi tanah
dengan baik dan mencari solusi/ pemecahan setiap permasalahan (Adhawati,
1997).Mosher (1967) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal
yang dialami oleh seseorang, maka tingkat pengetahuan dan keterampilannya makin
tinggi serta sikapnya lebih terbuka terhadap teknologi baru.
Komoditas dominan dan skala usahatani
Rata-rata peguasaan lahan adalah sebesar 1,38 ha/petani. Dari luas lahan yang
diusahakan petani sebagian besar (70,13%) merupakan lahan perkebunan dengan ratarata penguasaan lahan seluas 96,79 are/petani. Dalam satu lahan perkebunan komoditas
yang dominan ditanam adalah kopi, pisang, papaya, kakao dan kelapa. Untuk
penguasaan lahan sawah rata-rata seluas 23,36 are/petani, hanya bisa ditanami padi
sekali dalam setahun.
Jenis ternak yang dipelihara adalah kambing, sapi, babi dan ayam buras.
Diantara ternak besar tersebut, kambing merupakan ternak yang paling banyak
diusahakan yakni sebanyak 177 ekor (Tabel 3). Responden lebih banyak
membudidayakan ternak kambing karena dirasa lebih mudah dalam memeliharanya.
Kondisi geografis dan iklim sangat mendukung budidaya ternak kambing di wilayah ini
dibandingkan ternak besar lainnya. Selain itu, ketersedian pakan hijauan kambing
berupa daun-daunan dapat diperoleh dari lahan perkebunan kopi.
Tabel 3. Jumlah Ternak yang Dibudidayakan Responden
Jantan
Betina
Total
Jenis ternak
anak muda dewasa Anak Muda
Dewasa
Kambing
16
14
72
5
16
54
177
Sapi
0
0
12
0
0
2
14
Babi
6
4
56
2
0
0
68
ayam buras
32
56
56
60
56
49
309
Berdasarkan atas luas areal yang diusahakan dan jumlah ternak yang
dibudidayakan maka usaha yang dilakukan responden termasuk dalam skala usaha
kecil. Hal ini juga ditunjukkan dengan masih kurang ekonomisnya unit produksi yang
diusahakan akibat dari keterbatasan modal yang dimiliki. Usahatani skala kecil juga
ditunjukkan dengan pengunaan tenaga kerja dari dalam keluarga dan tujuan usaha hanya
untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Analisis pendapatan usaha budidaya ternak kambing
Dari hasil perhitungan ekonomi diperoleh keuntungan bersih dari usaha budidaya ternak
kambing sebesar3,823,000dengan R/C ratio sebesar 2,65. Dari hasil yang diperoleh
tersebut, maka usaha budidaya ternak kambing tergolong kategori layak untuk
diusahakan karena memiliki nilai R/C ratio lebih dari 1. Rata-rata pendapatan usaha
budidaya ternak kambing selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.
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Tabel 4. Rata-rata Pendapatan Usahatani Budidaya Ternak Kambing (Orang/Tahun)
No
A
1
2
3
4
B
1
2

Uraian
INPUT
Penyusutan kandang
Pakan hijauan = 1.913 kg @ Rp 250
Tenaga kerja 0,125 HOK x 365 hari x @ Rp 40.000
Obat obatan & vitamin
Total Input
OUTPUT
Penjualan anak lepas sapih = 0,88 ekor x @ Rp.
500.000
Penjualan jantan dewasa = 4,56 ekor x Rp. 1.250.000
Total output
Keuntungan
R/C ratio

Jumlah (Rp)
420,000
478.250
1.825.000
13.750
2.317.000

440.000
5.700.000
6.140.000
3.823.000
2,65

Dalam menjalankan usaha budidaya kambing para peternak rata-rata hanya
memelihara 7 ekor kambing. Kandang ditempatkan pada areal kebun kopi dan dibuat
dari bahan kayu dan bambu dengan beratapkan seng. Untuk memelihara 7 ekor kambing
tersebut petani hanya menggunakan tenaga kerja dalam keluarga yakni biasanya dibantu
oleh istri dan anaknya. Hal ini didukung hasil penelitian Soedjana (1993) yang
menyatakan bahwa pemeliharaan ternak kecil merupakan usaha keluarga
dengananggota keluarga tani saling menggantikan dalam pemeliharaan ternak.Dalam
menyediakan pakan petani mencari hijauan pakan ternak di areal perkebunan pada sore
hari saja yang hanya memerlukan waktu rata-rata 1 jam/hari.
Selama tahun 2015 para petani tidak ada menambah volume pemeliharaan
kambing dan hanya memelihara kambing yang dimiliki saja. Untuk penerimaan dari
ternak kambing diperoleh dari penjualan anak lepas sapih dan ternak jantan dewasa.
Anak lepas sapih biasanya dijual diantara kelompok saja dan untuk ternak jantan
dewasa dijual pada saat menjelang hari raya Idul Adha. Jumlah ternak yang dijual
keseluruhan dalam tahun 2015 yakni sebanyak 22 ekor anak lepas sapih dan 114 ekor
jantan dewasa yang telah berumur lebih dari 1 tahun. Harga jual untuk anak lepas sapih
adalah Rp 500.000/ekor sedangkan untuk pejantan dewasa rata-rata Rp. 1.250.000.
Kontribusi usaha budidaya ternak kambing terhadap pedapatan rumah tangga
petani
Pendapatan petani secara umum diperoleh dari usahatani yakni pertanian,
perkebunan dan peternakan serta dari luar usahatani. Pendapatan dari luar usahatani
berasal dari pekerjaan sebagai PNS, karyawan swasta, buruh tani, usaha rumah tangga,
dan sebagainya. Rincian pendapatan rumah tangga petani dapat dilihat pada tabel 5.
Rata-rata pendapatan rumah tangga petani adalah sebesar Rp. 45.309.292/tahun.
Dari total pendapatan rumah tangga petani tersebut, 53% berasal dari usaha pertanian
dan 47% berasal dari luar usaha pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa hampir sebagian
dari pendapatan petani berasal dari sektor pertanian. Terbatasnya lahan dan modal yang
dimiliki dalam usaha pertanian serta semakin tingginya kebutuhan rumah tangga
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mendorong petani untuk meningkatkan pendapatannya dari sektor lain yang lebih
menjanjikan.
Tabel 5. Pendapatan Rumah Tangga Petani Responden/Tahun
Sumber pendapatan
Jumlah (Rp)
Tanaman semusim (padi)
Tanaman Perkebunan
Kopi
Kakao
Kelapa
Tanaman Hortikultura
Pisang
Papaya
Ternak
Kambing
Sapi
Babi
ayam buras
Luar usahatani
Total Pendapatan

1,210,425
13,080,946
12,492,869
232,308
355,769
1,536,577
650,423
886,154
8,185,190
3,823,000
1,788,333
2,470,758
103,100
21,296,154
45,309,292

Usaha perkebunan memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan rumah
tangga petani yang berasal dari usaha pertanian yakni sebesar 54,47%. Untuk usaha
peternakan memberikan kontribusi sebesar 34,09% disusul dari tanaman hortikultura
6,4% dan tanaman padi hanya 5,04%. Pendapatan dari usahatani masih memiliki
peluang untuk ditingkatkan melalui introduksi inovasi teknologi budidaya yang lebih
intensif seperti dalam hal penggunaan varietas atau bibit unggul dan pemupukan.
Untuk kontribusi dari bidang peternakan, ternak kambing memberikan
kontribusi paling tinggi. Usaha budidaya ternak kambing memberikan kontribusi
sebesar 8,44% dari total pendapatan rumah tangga petani kopi.Kontribusi usaha ini
masih lebih rendah dibandingkan hasil penelitian Priyanto et al. (2001) yang
mendapatkan kontribusi usaha budidaya ternak kambing sebesar 13,14-19,31% dari
total pendapatan petani. Kontribusi pendapatan dari ternak kambing masih bisa
ditingkatkan mengingat populasi kambing yang dipelihara masih kurang maksimal.
Rata-rata kepemilikan lahan perkebunan seluas 1,16 ha dengan jumlah pemliharaan
ternak kambing sebanyak 7 ekor. Berdasarkan penelitian Dinata (2011) menyatakan
optimalnya jumlah kambing yang dipelihara dalam pola integrasi antara ternak kambing
dengan perkebunan kopi adalah sebanyak 21 ekor kambing per 1 ha luas kebun kopi.
Berdasarkan hal tersebut, satu orang petani idealnya bisa memelihara 25 ekor kambing.
Dengan meningkatkan jumlah populasi pemeliharaan ternak kambing nantinya akan
mampu meningkatkan kontribusi usaha ternak ini sekaligus meningkatkan pendapatan
rumah tangga petani.

KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usaha budidaya ternak kambing
memiliki pendapatan sebesar Rp 3.823.000dengan R/C ratio 2,65. Dari pendapatan
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tersebut hanya dapat menyumbangkan kontribusi yang kecil yakni sebesar 8,44% dari
total pendapatan rumah tangga petani kopi.
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Ucapan terima kasih kami sampikan kepada seluruh anggota Kelompok Ternak
Walung Amertha, desa Sanda kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan atas kesediaannya
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ABSTRAK
Lamun dapat tumbuh dan berkembang pada lingkungan laut dangkal. Padang lamun
memiliki nilai ekologi yang sangat esensial untuk kebrlanjutan sumberdaya ikan dan biota
lain pada lingkungan perairan pesisir. Namun demikian usaha pengelolaan lamun tidak
sebanding dengan tingkat eksploitasi. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah
pengelolaan lamun skala lokal yang berbasis budidaya ramah lingkungan.Data penelitian
bersumber dari data primer dan sekunder. Pengambilan data melalui observasi,
wawancara dan diskusi mendalam. Data dianalisis secara diskriftif. Hasil penelitian
menunjukan jumlah spesies lamun di lokasi studi terdiri dari 9 spesies dan satu spesies
yaitu Halophila spinulosa belum dapat ditemukan pada lokasi lain di pesisir Pulau
Lombok. Selain itu potensi budidaya laut tingkat pemanfaatannya masih sangat kecil
yaitu sebesar 30,33 % . Namun demikian telah memiliki dampak positif untuk
perlindungan lamun dari ancaman over-exploitasi. Kesimpulan dari penelitian ini
budidaya ramah lingkungan dapat dipertimbangkan sebagai solusi dalam pengeloaan
padang lamun skala lokal di lokasi studi.
Kata kunci :Padang lamun, budidaya Ramah Lingkungan dan Skala Lokal
ABSTRACT
Seagrass can grow in shallow marine environments. Seagrass beds have ecological
values which are essential to kebrlanjutan fish resources and other biota in the coastal
marine environment. Nevertheless seagrass management is not proportional to the
degree of exploitation. Therefore, the objective of this research is the local scale
seagrass management based environmentally friendly aquaculture. The research data
sourced from primary and secondary data. Collecting data through observation,
interviews and in-depth discussion. Data were analyzed by diskriftif. The results showed
the number of seagrass species in the study area consists of 9 species and one species
that is Halophila spinulosa can not be found at other locations on the coast of the island
of Lombok. Besides the potential for marine aquaculture utilization rate is still very
small in the amount 30.33%. However, has had a positive impact on seagrass
protection from the threat of over-exploitation of. The conclusion of this study can be
considered environmentally friendly farming as a solution in a seagrass management of
local scale in the study area.
Keywords: Seagrass, Sustainableof aquaculture and Local Scale
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LATAR BELAKANG
Padang lamun merupakan habitat penting pada perairan pesisir di daerah tropis.
Diantara fungsi padang lamun adalah sebagai areal feeding grounds, nursery grounds
dan stabilisator substrat (Haywood et al., 1995; Hemminga and Duarte, 2000; Vasletet
al., 2009). Namun demikian aktivitas antropogenik sering berdampak signifikan
terhadap stabilitas tingkat trofik pada sistem ekologi di wilayah perairan pesisir
((Hutomo and Peristiwady, 1996; Daudi et al.,2012). Berkaitan dengan keutamaan
padang lamun pada sistem ekologi di wilayah pesisir, bahwa perannya tidak dapat
digantikan dengan sistem baru (Eklöfa et al., 2006). Meskipun jumlah spesies lamun
dengan keragaman yang rendah dan diperkirakan kurang dari 60 spesies tetapi tiap
spesies memiliki rentang distribusi yang membentang pada ribuan kilometer dari garis
pantai (Short et al., 2007), seperti luas areal padang lamun di perairan Indonesia yang
diestimasi mencapai 30.000 km2 (Green and Short, 2003)dengan tipe umumnya
multispesifik(Kuriandewaet al., 2003),meskiupun ada yang bersifat monospesifik
seperti dari jenis Enhalus acoroidesdanThalassia hemprichii(Kiswara, 1994).
Pengelolaan padang lamun skala lokal di wilayah pesisir Lombok Timur
dihadapkan pada masalah ekonomi nelayan akibat kondisi beberapa jenis ikan seperti
ikan lemuru, tembang, dan cumi-cumi yang sudah melampaui jumlah tangkapan yang
diperbolehkan di perairan laut (Karnan et al., 2012a), bahkan cumi-cumi sudah
melampaui potensi lestarinya (Karnan et al., 2012b) dan tingkat pemanfaatan cumicumi (Loligo edulis) di Selat Alas mencapai 140,4% (Santoso et al., 2015).Selain itu
nelayan skala kecil dan masyarakat lokal melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya
biota laut yang bernilai ekonomi (ikan, crebs, tripang, moluska dan see-urchin) dan
statusnya saat ini sudah sangat langka (Syukur et al., 2012).
Nelayan skala kecil dan masyarakat lokal di wilayah studi, meskipun disatu sisi
sebagai sumber ancaman keberlanjutan lamun tetapi disisi lain memiliki potensi untuk
dikembangkan dalam pengelolaan padang lamun skala lokal. Salah satu potensi yang
memiliki nilai ekonmi dan ekologi adalah pengembangan budidaya ramah lingkungan.
Dalam hal ini budidaya ramah lingkungan dapat menjadi instrumen untuk
meningkatkan status ekonomi nelayan skala kecil dan konservasi lamun di wilayah
studi(Syukur et al., 2015). Jenis ikan ekonomi penting yang memiliki potensi tinggi
untuk dibudidaya adalah Siganidae dan lobster pasir (Panulirus ornatus) serta lobster
mutiara (Panulirus homarus) oleh nelayan skala kecil di wilayah pesisir Tanjung Luar
Lombok Timur (Syukur et al., 2016). Oleh karena itu tujuan dari artikel ini adalah
memformulasikan model pengelolaan padang lamun skala lokal berbasis budidaya
ramah lingkungan di wilayah pesisir Lombok Timur.
BAHAN DAN METODA
2.1. Tempat dan Waktu
Penelitian dilakukan di Pesisir Tanjung Luar Lombok Timur dari bulan Pebruari
– Nopember 2016 dan lokasi penelitian pada posisi geografis 116o37’-116o4’ BT dan
8o17’-8o18’ (Gambar 1).
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Gambar 1. Lokasi Penelitian
3.2. Pengambilan Data Penelitian
Penelitian ini adalah bagian dari Penelitian Prioritas Nasional Masterpalan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Sumber data
penelitianadalah data primer dan data sekunder. Data sekunder meliputi data hasil
penelitian dan dokumen lain yang relevan. Selanjutnya data primer diperolehmelalui
observasi dan wawancara. Respoden sebagai sampel penelitian diperolah dengan teknik
quota sampling (Nasir, 2005). Pengambilan data penelitian menggunakan observasi,
wawancara mendalam melalui interview secara langsung dan diskusi kelomok
(Subyantoro dan Suwarto, 2006). Pengumpulan data difokuskan untuk mengekplorasi
perspektif nelayan pembudidaya tentang kontribusi budidaya sebagai intrumen
pengelolaan padang lamun skala lokal di lokasi studi.
3.2. Analisis data
Data sekunder yang diperoleh disusun berdasarkan sesuai dengan objek
pembahasan. Selanjutnya dilakukan analisis secara diskriftif untuk mendapatkan
gambaran secara konseptual untuk menjelaskan kondisi padang lamun secara objektif
dalam pengelolaan lamun skala lokal di lokasi studi. Analisis data yang berkaitan
dengan data primer dilakukan dengan menggunakan metode statistik sederhana. Dalam
hal ini data kuantitatif dianalisis nilai rata-rata dan persen. Selanjutnya data kualitatif
dilakukan diskripsi konseptual melalui sintesis dan evaluasi untuk merumuskan
kesimpulan tentang keberdaan budidaya nelayan skala kecil untuk pengelolaan padang
lamun skala lokal di lokasi studi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Spesies Lamun dan Distribusi Lamun
Lamun (seagrass) adalah tumbuhan berbunga dari kelompok monokotil yang
telah beradaptasi dengan lingkungan laut dengan karakterstik (1) lamun dapat hidup
pada media air asin, (2) mampu berfungsi normal dalam keadaan terbenam, (3)
mempunyai sistem perakaran yang berkembang dengan baik dan (4) mampu
melaksanakan penyerbukan dan daur generatif dalam keadaan terbenam (Marlin, 2011).
Spesies lamun yang ditemukan di lokasi studi berjumlah 9 spesies (Tabel 1) yang
terdistribusi pada empat lokasi (Syukur et al., 2012).
Tabel 1. Jenis lamun pada tiap lokasi padang lamun di lokasi studi
No

Jenis Lamun
Gili Kere

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Halophila ovalis
Halophila minor
Halophila spinulosa
Cymodocea rotundata
Cymodocea serrulata
Halodulle pinifolia
Thalassia hemprichii
Syringodium isotifolium
Enhalus acoroides

+
+
+
+
+
+
+
+

Kampung
Baru
+
+
+
+
+
+

Lokasi
Lungkak

Poton Bakau

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Sumber
: (Syukur et al., 2012)
Keterangan : + = Ada
- = Tidak ada
Spesies lamun (Tabel 1) menggambarkan potensi lamun berdasarkan jumlah
spesies di lokasi studi, jumlah spesies lebih tinggi dari jumlah spesies lamun di pantai
Kute dan Teluk Grupuk di wilayah pesisir Kabupaten Lombok Tengah (Thomascik et
al., 2007). Lokasi lain dengan jumlah spesies lamun yang lebih rendah dari jumlah
spesies lamun di wilayah pesisir Tanjung Luar Lombok Timur adalah di Pulau
Sabangko, Salemo dan Sagara di Kabupaten Pangkep yang terdiri terdiri dari 7 spesies
(Supriadi dan Arifin, 2005), Teluk Pelitajaya dan Kotania di Seram bagian barat
dengan 7 spesies (Supriadi, 2009), Teluk Toli-Toli dan pulau sekitarnya di Sulawesi
Barat 8 spesies (Supriadi, 2010)dan di Teluk Arun Lampung Selatan 4 spesies lamun
(Supratomo, 2000). Jumlah spesies lamun yang cukup tinggi dari beberapa lokasi
seperti yang telah disebutkan di atas dapat menjadi indikator penting untuk pengelolaan
lamun di wilayah studi.
Distribusi tiap spesies lamun pada lokasi padang lamun di wilayah studi
berdasarkan substratnya memiliki perbedaan antar spesies lamun (Tabel 2). Distribusi
lamun pada tiap lokasi jenis Cymodocea dan Enhalus acoroides memiliki kisaran
distribusi yang luas, sedangkan jenis Halodule, Halophila dan Syringodium isotifolium
memiliki kisaran distribusi yang sempit. Dalam hal ini pada prinsipnya distribusi lamun
diperairan laut dibatasi oleh tipe habitat yaitu payau, perairan dangkal dan perairan
dalam ( Waycott et al., 2007). Selanjutnya lamun di perairan laut dapat terdistribusi
pada kondisi substrat yang berlumpur, pasir berlumpur, pasir halus, pasir karang, puing
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karang mati dan tempat berbatu sampai kedalaman perairan yang masih dapat ditembus
sinar matahari(Kiswara, 1999), dan distribusi lamun dapat dikelompokan dalam
beberapa zona yaitu: (1) zona Halodule uninervisdengan kisaran distribusi sempit
(narrow-leaf), (2) zona Halophiladengan kisaran distribusi yang luas dan (3) zona
Thalassia-Cymodocea-Enhalus(Fortes, 1990).
Tabel 2.Asosiasi lamun berdasarkan substrat pada 4 lokasi padang lamun di wilayah
pesisir Tanjung Luar Lombok Timur
No

Lokasi

1

Gili Kere

Kedalaman
Substrat (cm)
16
26
34
46

2

Lungkak

12
24
36
44

3

Poton
Bakau

19
26,8
40

Jenis lamun
Halodule pinifolia, Halophila minor,Halophila ovalis dan
Syringodium isotifolium
Syringodium isotifolium, Cymodocea rotundata dan Cymodocea
serrulata
Syringodium isotifolium, Enhalus acoroides, Cymodocea
rotundata dan Cymodocea serrulata
Enhalus acoroides, Cymodocea rotundata dan Thalassia
hemprichii
Halodule pinifolia, Halophila ovalis dan Halophila spinulosa
Syringodium isotifolium, Cymodocea rotundata dan Cymodocea
serrulata dan Enhalus acoroides
Enhalus acoroides, Cymodocea serrulata dan Cymodocea
rotundata
Enhalus acoroides, Cymodocea serrulata dan Thalassia
hemprichii
Halodule pinifolia dan Syringodium isotifolium
Syringodium isotifolium, Cymodocea rotundata dan Cymodocea
serrulata
Enhalus acoroides, Cymodocea serulata dan Thalassia
hemprichii

Sumber: (Syukur et al., 2012)

Tabel 3. Indeks Distribusi (ID) Tiap Jenis Lamun di Lokasi Studi
N
o

Jenis Lamun

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cymodocea rotundata
Cymodocea serrulata
Enhalus acoroides
Halodule pinifolia
Halophila minor
Halophila ovalis
Halophila spinulosa
Syringodium isotifollium
Thalassia hemprichii

Gili Kere
1,702
0,011
1,234
2,456
2,351
4,496
1,422
1,236

Lokasi
Kampung Lungkak
Baru
1,493
1,556
1,005
1,031
1,069
1,039
1,404
1,158
1,348
1,249
1,122
1,531
0,990
1,037

Poton
Bakau
1,230
1,002
1,003
1,179
1,118
1,080

Sumber: (Syukur et al., 2012) .
Selain faktor substrat, penyebaran atau distribusi tiap spesies lamun dapat dilihat
dari nilai Indeks Distribusi (ID). Berdasarkan niali ID tiap spesies lamun di wilayah
studi, dari 9 spesies memiliki nilai ID yang berbeda (Tabel 3). Pada padang lamun di
Gili Kere spesies lamun dengan nilai indeks distribusi yang lebih kecil dari satu adalah
jenis Cymodocea serrulata, di Kampung Baru adalah jenis Thalassia hemprichii. Oleh
karena itu kedua spesies tersebut memiliki pola distribusi merata, sedangkan jenis
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lamun yang lain pada semua lokasi padang lamun memiliki nilai indeks distribusi lebih
besar dari satu, sehingga spesies lamun tersebut memiliki pola distribusi mengelompok.
3.2. Potensi Budidaya Laut di Lokasi Studi
Lokasi penelitian adalah bagian dari Teluk Jukung yang bersifat semi terbuka dan
berhubungan langsung dengan Selat Alas. Berkaitan dengan pengembangan budidaya laut
secara faktual bahwa potensi areal dan produksi perikan laut (Tabel 6). Selain itu jenis
ikan ekonomis pentingyang telah teridentifikasi dan memiliki potensi yang cukup besar
untuk mendukung pelaksanaan budidaya pada tingkat nelayan skala kecil di lokasi
studi adalah Siganidae, Mugilidae, Lutjanidae, Haemulidae dan Mullidae (Syukur et
al., 2015). Selain ikan potensi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sebagai
komuditas ekspor adalah lobster yaitu lobster pasir (Panulirus homarus) dan lobster
mutiara (Panulirus ornatus) dan diestimasi potensi bibit udang lobster berkisar antara
1.167 ekor/hari – 1347/hari atau 25.669 ekor/bulan-29.641 ekor/bulan atau antara
308.028 ekor/tahun – 355699 ekor/tahun (Syukur et al., 2016).

Tabel 6. Potensi areal dan potensi produksi perikanan laut di Kecamatan Keruak dan
Kecamatan Jerowaru.
No

Kecamatan

Potensi Areal
Potensi Produksi Perikanan (Ton)
Perikanan (Ha)
Budidaya Tambak Perikanan
Rumput Laut
Tambak
Laut
Laut
1
Keruak
507
50
6.158,71
23.437,50
350
2
Jerowaru
2.673 1.408,50
39.004,59
198.937,50
9.859,50
Jumlah
3180 1458,50
45163,3
222375,00
10209,50
Sumber. BPS Lombok Timur, 2013.

Potensi budidaya yang cukup besar belum berkontribusi secara signifikan
sebagai alternatif matapencaharian nelayan skala kecil di lokasi studi. Oleh karena itu
dibutuhkan pendekatan dengan melalui model pendekatan mata pencaharian yang
berkelanjutan (Allison dan Ellis, 2001). Salah satu model yang dapat dikembangkan
sebagai sumber matapencahrian yang berkelanjutan bagi nelayan skala kecil adalah
budidaya ramah lingkungan. Namun demikian realitasnyamenunjukkan bahwa budidaya
belum menjadi pilihan banyak nelayan skala kecil di lokasi studi. Ha ini disebakan
karena: (1) orientasi budaya nelayan, khusunya nelayan skala kecil yang masih
memiliki pandangan bahwa sumberdaya laut (ikan) masih dapat memberikan
kehidupan bagi mereka, meskipun saat ini hasil yang diperoleh sering tidak sesuai
dengan modal yang dikeluarkan, (2) budidaya membutuhkan waktu yang panjang yaitu
antara 5- 12 bulan, (3) invesatsi budidaya membutuhkan modal yang cukup besar dari
ukuran ekonomi nelayan skala kecil yaitu berkisar antara Rp. 25.000.000,- –
Rp.50.000.000,-, , (4) belum ada usaha pemberdayaan yang dapat mengubah orientasi
nelayan skala kecil, khususnya yang berkaitan dengan sumber matapencaharian yang
berasal dari sumberdaya laut seperti budidaya ikan dan biota lain yang memiliki nilai
ekonomi tinggi dan (5) belum ada kebijakan yang fokus terhadap program budidaya laut
sebagai solusi pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan, khususnya nelayan skala
kecil di wilyah pesisir Tanjung Luar Lombok Timur.
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3.3. Budidaya Laut di Lokasi Studi
Tipologi nelayan antar lokasi di lokasi studi dapat memberikan gambaran
tentang kondisi sosial dan ekonomi nelayan. Nelayan di Desa Tanjung Luar dan Desa
Maringkik berdasarkan armada alat tangkap 43, 66 % menggunakan kapal motor dan
56,34 % perahu motor tempel dan nelayan di Desa Ketapang Raya dan Desa Jerowaru
hanya menggunakan peruhu motor tempel. Selanjutnya kebiasaan melaut nelayan di
Desa Tanjung Luar dan Desa Maringkik, khusunya yang menggunakan kapal motor
berkisar antara 1 minggu - 2 minggu dan sering mereka melaut selama satu musim
tangkap (3 minggu) atau antara dua bulan purnama. Namun demikian nelayan di Desa
Kepatang Raya dan Desa Jerowaru kebiasaan melaut hanya 1 hari atau pergi sore
pulang pagi.
Areal tangkapan nelayan yang berasal dari Desa Tanjung Luar dan Desa Pulau
Maringkik dalam melakukan penangkapan pada areal atau sekitar padang lamun adalah
sasaran alternatif dan jenis alat tangkap yang digunakan pancing. Namun demikian
nelayan dari Desa Ketapang Raya dan Desa Jerowaru terdiri dari dua tipe yaitu: (1)
nelayan yang menjadikan areal padang lamun sebagai sasaran alternatif dalam mencari
ikan dengan jenis alat tangakap pancing dan (2) nelayan subsistem yaitu nelayan
menggunakan areal padang lamun sebagai sasaran manangkap ikan dengan jenis alat
tangkap mini troll. Jenis budidaya yang sudah dilakukan oleh nelayan skala kecil di
lokasi studi adalah budidaya udang lobster tetapi belum berkembang seperti pada
beberapa lokasi lain (Serewe, Ekas, Awang, Batu Nampar dan Grupuk). Nelayan skala
kecil di lokasi studi saat ini selain sebagai nelayan pembudidaya juga sebagai nelayan
penangkap bibit lobster, khusunya nelayan di Desa Tanjung Luar dan Desa Ketapang
Raya.
3.4. Budidaya Instrumen Pengelolaan Lamun di Lokasi studi
Potensi perairan pesisir sebagai sumber ekonomi masyarakat lokal yang belum
dimanfaatkan secara optimal adalah potensi budidaya. Contoh pemanfaatan areal
budidaya di perairan pesisir Lombok Timur yang masih hanya 30,33 % dari total
potensi untuk 5 jenis komudidatas (Tabel 7). Salah satu jenis komuditas yang memiliki
potensi untuk dikembangkan pada tingkat nelayan skala kecil selain rumput laut adalah
budidaya lobster. Potensi yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya lobster sebesar
2,1%.
Tabel 7. Potensi Areal, Pemanfaatan, dan Produksi Budidaya Laut di Kabupaten
Lombok Timur
No
Jenis Budidaya
Potensi (ha)
Pemanfaatan (ha)
Produksi (ton)
1
Mutiara
3.433,65
1.805,50
0,22
2
Kerapu
509,40
6,50
5,40
3
Lobster
525,68
11,07
82,90
4
Rumput Laut
2.000,00
232,58
60.471,00
5
Teripang
194,00
6
Kerang-kerangan
179,50
6641,73
2055,63
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur 2013
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Padang lamun sebagai sistem ekologi penting di wilayah pesisir sudah lama
dipublikasi secara ilmiah, sejak diperkenalkan sebagai tumbuhan berbunga di
lingkungan laut (den Harttog, 1970). Namun demikian informasi ilmiah yang sudah
dipublikasi belum banyak dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan
padang lamun seperti perhatian dalam pengelolaan ekosistem lain yaitu ekosistem
mangrove dan terumbu karang (Nadiartiet al., 2012). Kabupaten Lombok Timur yang
memiliki wilayah laut 1.0743,33 km2 dengan panjang pantai 220 km, sistem
pengelolaan padang lamun terintegrasi pada sistem pengelolaan sumberdaya ikan secara
partisipatif (Perda Lombok Timur Nomer 9, 2006). Pengelolaan padang lamun di
wilayah pesisir Lombok Timur secara spatial berada pada pada kawasan konservasi
laut daerah di Gili Sulat (Perda Lombok Timur Nomer 10, 2006). Namun demikian
aspek regulasi dalam pengelolaan padang lamun secara partisipatif belum berjalan
secara efektif pada tingkat lokal.
Pengelolaan padang lamun di wilayah studi saat ini adalah kebutuhan, bila
dilihat dari ancaman kerusakan dan keberlanjutan sumberdaya ikan. Namun demikian
biaya pengelolaan yang besar menjadi kendala utama. Dalam hal ini dibutuhkan model
yang dapat melibatkan nelayan kecil dan masyarakat lokal. Salah satu model yang dapat
melibatkan nelayan skala kecil dan masyarakat lokal dalam pengelolaan padang lamun
adalah model pengembangan yang dapat menjadi sumber matapencahrian berkelanjutan
yaitu budidaya ramah lingkungan. Hal ini didukung oleh potensi perikanan pantai pada
sektor budidaya (Tabel 7). Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara mendalam dengan
nelayan yang telah melakukan budidaya, ditemukan beberapa dampak positif yang
berhubungan secara langsung dengan pengelolaan padang lamun skala lokal di lokasi
studi adalah: (1) mereduksi secara signifikan jumlah nelayan yang menangkap ikan
dengan menggunakan alat tangkap seperti pukat, troll dan lain-lain, (2) nelayan
pembudidaya dapat berperan sebagai supervisor dan mencegah menggunakan bom dan
bahan potasium untuk eksploitasi sumberdaya yang bernilai ekonomi dari padang
lamun,(3) budidaya ramah lingkungan sebagai sumber mata pencaharian yang
berkelanjutan bagi nelayan skala kecil dan (4) ada regulasi ditingkat nelayan skala kecil
dalam pemanfatan suberdaya laut secara berkelanjutan dalam bentuk (a) larangan
penggunaan troll mini dan sejenisnya oleh semua nelayan; (b) mencegah penggunaan
alat dan bahan yang tidak ramah lingkungan (bom dan potasium) dan (c) pembentukan
zona budidaya berdasarkan tempat tinggal nelayan.(Syukur et al., 2016). Keunggulan
dari model ini adalah: (1) pemerintah tidak mengeluarkan biaya untuk pengelolaan
lingkungan, (2) mengoptimalisasi peran masyarakat lokal, khususnya nelayan skala
kecil dalam mencegah dan pengawasan pemanfaatan secara distruktif oleh pihak lain
dan (3) nelayan skala kecil sebagai komunitas mendapatkan sumber matapencaharian
yang berkelanjutan. Namun demikian untuk dapat mencapai hasil yang maksimal dalam
pengelolaan lamun yang berkelanjutan dan keseahteraan nelayan dibutuhkan
keterlibatan pihak lain dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabuapeten Lombok
Timur .
KESIMPULAN
Potensi padang lamun di wilayah pesisir Lombok Timur memiliki nilai yang
signifikan untuk mendukung kebrlanjutan sumberdaya ikan. Namun demikian sebagian
besar areal padang lamun berada pada wilayah di luar Kawasan Konservasi Laut Daerah
(KKLD). Selain itu potensi budidaya laut yang cukup besar dan baru dimanfaatkan
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sebesar 2,1% untuk budidaya lobster. Meskipun demikian budidaya yang masih terbatas
telah memiliki dampak positif untuk mencegah ancaman kerusakan lamun di lokasi
studi. Oleh karena itu pengembangan budidaya ramah lingkungan dapat
dipertimbangkan sebagai model kebijkan dalam pengelolaan padang lamun di lokasi
studi.
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PEMANFAATAN “GUBUK SAWAH” UNTUK BUDIDAYA LEBAH MADU
Trigona sp. DALAM RANGKA PENGGANDAANPENDAPATAN PETANI
(UTILIZATION OF "GUBUK SAWAH" FOR HONEY-BEEKEEPING (Trigona
sp.) IN ORDER FOR DOUBLING REVENUES FARMER)
Bambang Supeno 1)dan Erwan 2)
1) Fakultas Pertanian Unram, Jalan Majapahit 62 Mataram-Lombok NTB
2) Fakultas Perternakn Unram, Jalan Majapahit 62 Mataram-Lombok NTB
Alamat surel: su_peno@yahoo.co.id

ABSTRAK
Gubuk sawah merupakan salah satu ciri khassawah dan ladang. Selain itu gubuk juga
dapat lagi diberikan inovasi perannya, yaitu sebagai tempat beternak lebah madu.
Penelitian ini menggunakan metode percobaan eksperimental dengan percobaan
lapangan yang dirancang dengan rancangan acak lengkap. Percobaan terdiri dari dua
perlakuan, yaitu budidaya lebah madu Trigona di bedengan yang ditempatkan di lahan
pekarangan (kontrol) dan bedengan dengan pemanfaatan gubuk sawah. Hasil dianalisis
dengan menggunakan uji T-test dengan taraf nyata 5%.
Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut : (1) Gubuk sawah dilahan pertanian pangan
dapat dijadikan sebagai bedengan pemeliharaan lebah madu Trigona dengan hasil yang
tidak berbeda nyata antara kontrol (ternak di pekarangan) dan sawah. (2) Hasil madu,
polen dan pertumbuhan koloni lebah madu Trigona sp yang diternakkan di lahan
persawahan tidak berbeda nyata dengan hasil budidaya di lahan pekarangan (kontrol).
(3) Gubuk sawah mampu memberikan hasil tambahan sebesar Rp 6.221.000 selama 13
bulan atau Rp. 1.505.000 selama 7 bulan pertama dari pembibitan. (4) Gubuk sawah
dengan kapasitas 56 koloni lebah madu Trigona mampu menghasilkan madu sebanyak
17.566 cc atau 157,9 cc/kotak yang tidak berbeda nyata dengan kontrol 17.776 cc atau
158,7 cc/kotak
Kata Kunci: Inovasi, Gubuk-sawah, lebah\-madu, Pendapatan, petani

ABSTRACT
Gubuk Sawah is one characteristic of rice paddies and fields. Where there are rice
fields are almost always found their hut. Besides the cabins can also be longer given the
role of innovation, namely as a beekeeping honey. This research used experimental
trials with field experiments designed with a completely randomized design. The
experiment consisted of two treatments, namely beekeeping Trigona in yards (as a
control) and the gubuk sawah. Data were analyzed using t-test with 5% significance
level. The results were obtained as follows: (1) The gubuk sawah in the field can be
used as a beekeeping haneybee Trigona sp. with results that were not significantly
different between the control. (2) The honey, pollen and honey bee colony growth
Trigona sp beekeeping in the Gubuk sawah was not significantly different from the
results of control. (3) Gubuk sawah able to provide the additional Rp 6.221 million for
13 months or Rp. 1.505 million during the first 7 months of the nursery. (4) Gubuk
sawah with a capacity of 56 honey bee colonies Trigona is capable of producing as
much honey 17 566 cc or 157.9 cc / stupe is not significantly different from controls 17
776 cc or 158.7 cc / stupe
Keywords: Innovation, hut rice, bee \ Honey, income, farmers
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LATAR BELAKANG
Madu merupakan satu produk unggulan lokal daerah pulau Lombok dan
Sumbawa (Provinsi NTB) yang telah terkenal di Indonesia. Produksi madu nasional
diperkirakan baru mencapai 8.800 ton dan masih jauh dari kebutuhan madu di Indonesia
yang mencapai 25.000 ton per tahun. Kondisi tersebut menyebabkan harga madu murni
cukup menggiurkan, yaitu berkisar antara Rp 100.000 hingga Rp 200.000 per botol (620
cc).
Lebah madu dalam hidupnya sangat membutuhkan pakan yang mengandung
karbohidrat, protein, vitamin, minaeral dan air. Pakan tersebut sangat berguna bagi
pertumbuhan dan perkembangan dari koloni, perawatan lebah ratu, dan produksi madu.
Karbohidrat diperoleh dari nektar bunga yang merupakan bahan penyusun utama madu,
sedangkan untuk protein diperoleh dari pollen (tepungsari). Kedua sumber pakan lebah
tersebut banyak tersedia di lahan persawahan, sehingga memungkinkan untuk
menghasilkan madu yang cukup tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Pavord (1975)
bahwa untuk menghasilkan madu yang maksimal, maka harus berasal dari koloni lebah
yang sehat, kuat, berada dalam tempat yang aman terhadap gangguan (hama dan
penyakit), dan tersedianya sumber pakan yang cukup (nektar dan pollen). Kondisi yang
demikian ini masih belum banyak dimengerti oleh kebanyakan para petani di pedesaan.
Kondisil ini kemungkinan para petani belum mampu membaca situasi dan peluang
beternak lebah madu di lahan persawahan. Demikian juga banyak anggapan di kalangan
petani bahwa beternak lebah madu sulit, memerlukan areal yang luas, dan mahal atau
hal-hal lainnya, seperti takut disengat. Anggapan-anggapan tersebut sebenarnya
hanyalah berlebihan atau semata belum ada ketertarikan dan belum mengetahui
keuntungan dalam beternak lebah madu.
Beternak lebah tidak memerlukan areal yang luas cukup berukuran 2,5 x 2 m
seperti ukuran gubuk-gubuk sawah yang ada di persawahan milik petani. Gubuk sawah
dapat difungsi gandakan untuk beternak lebah dan tempat istirahat. Dengan adanya dwi
fungsi gubuk ini diharapkan petani dapat memperoleh hasil tambahan berupa madu
hasil beternaknya di sawah dan hasil panen tanaman utamanya. Demikian juga bahwa
beternak lebah madu tidak sulit seperti yang dibayangkan para petani, karena beternak
lebah tidak perlu menyediakan pakan seperti layaknya beternak hewan lainnya. Adanya
tempat aman (gubuk) dan tersedianya sumber pakan yang berlimpah di lahan
persawahan, maka setiap tiga-empat bulan sekali bisa dipanen madunya setelah tujuh
bulan pertama pemeliharaan. Adanya rasa takut disengat lebah sebenarnya dapat
dicegah bila kita telah bersahabat dengan lebah peliharaan kita dan mengetahui teknikteknik penanganan lebah. Alternatif lain dalah beternak lebah madu tanpa sengat
(stingless bee) dari spesies Trigona sp.
Lebah madu Trigona telah berkembang pesat dalam kurun waktu lima tahun
terakhir ini di pulau Lombok. Pengembangan lebah madu Trigona dilakukan di lahanlahan pekarangan atau kebun milik peternak di sekitar rumah tempat tinggalnya.
Sementara untuk budidaya lebah madu di lahan persawahan masih belum ada
laporannya. Berdasarkan uraian di atas kiranya sentuhan teknologi dalam pemanfaatan
gubuk sawah untuk memultifungsikan perannya sebagai lumbung penghasilan petani
melalui beternak lebah madu belum banyak informasi dan laporannya. Dengan
demikian riset tentan pemanfaatan gubuk sawah untuk budidaya lebah madu Trigona
dalam rangka penggandaan pendapatan petani telah dilakukan. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui apakah hasil dan pendapatan budidaya lebah madu Trigona
di lahan persawahan sama atau tidak dengan yang diusahakan di kebun atau
pekarangan.
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BAHAN DAN METODA
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan didesa Lembah Sari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten
Lombok Barat pada bulan April 2012 hingga Mei 2013 selama 13 bulan. Dua Lokasi
yang dijadikan objek penelitian, yaitu lahan Pekarangan atau tempat biasayanya petani
lebah melakukan pemeliharaan lebah madu dan lahan persawahan tanaman pangan.
Rancangan Percobaan
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan percobaan lapangan.
Percobaan dirancang dengan rancangan acak lengkap yang terdiri atas dua perlakuan,
yaitu pemeliharaan lebah madu Trigona sp di gubuk sawah (Sw) dan pekarangan (Pk).
Setiap bedengan rumah lebah diletakkan secara acak stupe (kotak sarang lebah madu
Trigona) sebanyak 56 kotak sebagai ulangan, sehingga diperoleh sebanyak 112 kotak
sarang lebah madu trigona.
Pelaksanaan Percobaan
Pelaksanaan percobaan meliputi : pembuatan bedengan budidaya lebah,
pembelian bibit, peletakan kotak sarang leabh, pemeliharaan, dan panen.
Pembuatan bedengan budidaya lebah disesuaikan dengan ukuran gubuk sawah
milik petani rata-rata berukuran 2 m x 1,5 m yang didesign agar gubuk tetap berfungsi
sebagai gubuk petani dan tempat pemeliharaan lebah madu. Ukran bedengan yang sama
juga diperuntukkan yang ada di lahan pekarangan. Setiap gubuk diletakkan sebanyak 56
stupe.

Gambar 1. Bedengan pemeliharaan lebah madu Trigona di Pekarangan (kiri) dan Persawahan
(kanan)

Pembibitan dilakukan dengan jalan membeli bibit lebah madu trigona hasil
perburuan di kebun atau di hutan dari masyarakat peternak lebah. Bibit diletakkan pada
kotak sarang lebah yang berukuran 30 x 20 x 17 cm tampak seperti gambar :
Variabel Pengamatan
Pengamatan ditujukan beberapa variable produksi antara lain Total hasil madu
dan pollen-lebah, produk madu dan pllen per kotak sarang, pertumbuhan koloni lebah
dan nilai tambah pemeliharaan lebah atau penambahan pendapatan petani.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

604

Analisis Data
Data hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan uji T-test pada taraf
nyata 5 %. Data yang diperoleh diuji terlebih dahulu variannya sama (equal variance)
atau variannya berbeda (unequal variance). Untuk uji tersebut digunakan formula
berikut (Steel dan Torrie, 1991) :

Data dinyatakan memiliki varian yang sama (equal variance) bila F-Hitung < FTabel, dan sebaliknya, varian data dinyatakan tidak sama (unequal variance) bila FHitung > F-Tabel.Kondisi ini untuk menentukan formula perhitungan t yang digunakan.
Uji t untuk varian yang sama (equal variance) menggunakan rumus Polled
Varians:

Uji t untuk varian yang berbeda (unequal variance) menggunakan rumus
Separated Varians:

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis data produksi madu pada lahan pekarangan dan persawahan yang
tersajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Panen madu dan Pollen di lahan Pekarangan dan Sawah selama dua kali
panen

VARIABEL
PENEN I
PANEN II
TOTAL
Rerata
F-hit
F-tabel (0,05)
T-test

PRODUKSI MADU DI
PRODUKSI POLLEN DI LAHAN
LAHAN (cc)
(g)
PEKARANGAN
SAWAH
PEKARANGAN
SAWAH
9.195
8.986
2.427
2.434
8.581
8.580
2.666
2.469
17.776
17.566
5.093
4.903
317,43
313,68
90,95
87,55
1,2030
1,1856
1,5643
1,5643
0,7177
0,4445

Panen madu dan pollen-lebah pertama setelah pembibitan atau umur 7 bulan
setelah penempatan di bedengan dan penen kedua pada waktu empat (4) bulan
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berikutnya atau umur 11 bulan setelah pembibitan menunjukkan tidak adanya perbedaan
yang nyata.Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara hasil panen pertama dan
kedua, baik itu yang dibudidayakan di Pekaranagn maupun di Sawah ataupun diantara
keduanya, ditunjukkan oleh nilai t-test yang lebih kecil dari t-tabel (0,05). Kondisi ini
disebabkan oleh tersedianya sumber pakan di areal persawahan maupun pekarangan
yang hampir sama keberadaannya. Sumber-sumber nectar yang ada disekitar penelitian
meliputi jambu air, belimbing, kacang-kacangan, bunga aren dan semak-semak disekitar
pekarangan maupun dipersawahan. Di lahan persawahan juga tampaknya tersedia
berupa tanaman usaha petani, seperti padi, jagung, Lombok, terong, kacang panjang,
dan bunga-rerumputan (gulma) yang ada disekitar lahan sawah. Disisi lain letak sawah
dan pemukuman tidak terlalu jauh terpencil (400 m) sehingga sumber pakan tampaknya
tidak terlalu jauh berbeda hingga bisa saling isi. Sebagaimana dikatakanEltz (2001) dan
Nunes et al.,(2010) bahwa jarak jangkau lebah madu Trigona dalam mencari makan
sekitar 600 - 1.000 m. Jarak antara sarang lebah madu di pekarangan dan Sawah sekitar
400
m
sehingga
memungkinkan
masih
dikatakan
sama
keragaman
pakannya.Keterbukaan penempatan sarang lebah di pekarangan dan sawah nampaknya
sama di areal yang terbuka. Keterbukaan lahan ini juga memudahkan lebah Trigona
untuk cepat mencapai sumber pakan. Nagamitsu dan Inoue (1998) dan Eltz (2001)
melaporkan bahwa Sarang lebah Trigona sebagian besar ditemukan pada daerah yang
terbuka, terkena cahaya matahari sehingga lebah Trigona tidak memerlukan energi yang
terlalu besar untuk mencapai sumber makanan.
Produksi madu dan pollen selain dipengaruhi oleh sumber pakan yang tersedia
dan lingkungan yang mendukung, tetapi juga pertumbuhan jumlah koloni harus juga
seimbang atar lokasi budidaya. Sebagaimana dalam percobaan ini menunjukkan tidak
adanya perbedaan yang nyata antara pertumbuhan koloni lebah yang dibudidayakan di
lahan pekarangan dan persawahan tampak tersaji dalam Tabel 2.
Tabel 2. Pertumbuhan koloni lebah madu Trigona sp. Yang dibudidayakan di lahan
pekarangan dan Sawah
Perlakuan

Pekarangan

Sawah

variabel
Koloni/sendok
Total Sendok
Jumlah Koloni
Koloni/sendok
Total Sendok
Jumlah Koloni

PERTAMA
159,63
12,25
1.955,41
157,00
12,30
1.931,66

KEDUA
163,27
12,80
2.090,41
160,02
12,55
2.008,80

Fhitung

F-Tabel
(0,05)

T-Test

1,1086

1,5643

0,7948

Tampak dalam Tabel 2. menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah koloni lebah
yang dibudidayakan di lahan pekarangan berkisar antara 1.955 – 2.090 lebah per stupe
dan 1.932 – 2.008 lebah per stupe yang ada di sawah. Tidak adanya perbedaan yang
nyata pertumbuhan koloni/stupe baik antara waktu panen dan lokasi budidaya akan
memberikan hasil madu dan pollen yang sama. Jumlah koloni dan produksi madu
ataupun pollen adalah berbanding lurus, yaitu semakin tinggi populasinya maka
semakin tinggi produksinya. Seperti yang dilaporkan oleh Putra et al., (2014) bahwa
jumlah lebah dalam koloni dan volume sarang yang dihuni menentukan jumlah produk
madu dan pllen yang dihasilkan.
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Tabel 3. Perhitungan nilai tambah Gubuk sawah yang dijadikan sebagai bedengan
pemeliharaan lebah madu trigona di dua lahan (Pekarangan dan Sawah).

Lahan

Produk

Total

Per
Kotak

Per
Panen

PEKARA
NGAN

Madu (cc)
Pollen (g)

17.776
5.093

158,71
45.47

8.888
2546.5

SAWAH

Madu (cc)
Pollen (g)

17.566
4903

157.9
43.78

8.783
2451.5

Harga
satuan
(cc atau g)
Rp
350
200
Total
200
300
Total

Total
Pendapatan
6.221.600
1.018.600
7.240.200
6.148.100
980.600
7.128.700

Pendapatan
per panen
(Rp)
3.110.800
509.300
3.620.100
3.074.050
490.300
3.564.350

Tabel 3. menunjukkan bahwa budidaya lebah madu Trigona dilahan pekarangan
sebagaimana umumnya budidaya lebah madu memberikan hasil atau pendapatan yang
sama dengan budidaya yang dilakukan di lahan persawahan. Hasil ini menunjukkan
bahwa Gubuk sawah dapat ditingkatkan fungsinya yang memberikan nilai tambah bagi
petani, yaitu berupa pendapatan sebasar Rp 7.128.700 selama 13 bulan atau Rp
3.564.350 setiap panennya. Pendapatan ini diasumsikan harga madu di Kota Mataram
sekitar Rp 175.000/botol (500 cc) atau Rp 350/cc untuk madu dan Rp 200/g untuk
pollen-lebah. Produksi madu tersebut mendekati apa yang telah dilaporkan oleh peneliti
lain seperti Erwan dan Supeno (2013), Supeno dan Erwan (2015) menyatakan bahwa
produksi madu Trigona berkisar antara 250 – 350 cc/stupe atau satu
kilogram/stupe/tahun.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan
sebagai berikut : (1) Gubuk sawah dilahan pertanian pangan dapat dijadikan sebagai
bedengan pemeliharaan lebah madu Trigona dengan hasil yang tidak berbeda nyata
antara kontrol (ternak di pekarangan) dan sawah. (2) Hasil madu, polen dan
pertumbuhan koloni lebah madu Trigona sp yang diternakkan di lahan persawahan tidak
berbeda nyata dengan hasil budidaya di lahan pekarangan (kontrol). (3) Gubuk sawah
mampu memberikan hasil tambahan sebesar Rp 6.221.000 selama 13 bulan atau Rp.
1.505.000 selama 7 bulan pertama dari pembibitan. Gubuk sawah dengan kapasitas 56
koloni lebah madu Trigona mampu menghasilkan madu sebanyak 17.566 cc atau 157,9
cc/kotak yang tidak berbeda nyata dengan kontrol 17.776 cc atau 158,7 cc/kotak
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SUBSTITUSI RUMPUT LAPANGAN MENGGUNAKAN RUMPUT GAJAH
ODOT UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN SAPI BALI BAKALAN
(SUBSTITUTION OF GRASS FIELD USING GRASS ODOT TO INCREASE
BALI CATTLE GROWTH)
Ni Luh Gede Budiari, I Made Rai Yasa dan I Nyoman Adijaya
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar Selatan, Bali
Email : budiariluhde@yahoo.co.id
ABSTRAK
Penelitian tentang substitusi rumput odot untuk meningkatkan pertumbuhan sapi bali
bakalan, telah dilaksanakan di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan,
Provinsi Bali dari bulan April sampai Oktober 2015. Rancangan yang digunakan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan dua perlakuan pakan. Perlakuan yang
diberikan adalah : P0 (cara petani), yaitu kelompok sapi bali yang diberikan pakan
hijauan berupa 100% rumput lapang dikombinasikan dengan pemberian 1 kg
pollard/ekor/hari dan pemacu tumbuh dosis 1 ml/90 kg berat badan; dan P1 untuk
kelompok sapi yang dipelihara seperti P1 namun 50% hijauan yang diberikan
disubstitusi dengan rumput odot. Masing-masing perlakuan menggunakan 9 ekor sapi
bali jantan umur 1 tahun dengan berat awal rata-rata 124,92 kg untuk P0 dan 125,11 kg
untuk P1. Parameter yang diamati berat badan awal, pertambahan berat badan dan berat
badan akhir. Data dianalisis dengan T-test, serta untuk mengetahui tingkat kelayakan
usahatani dilakukan analisis Revenue cost ratio (R/C), Titik Impas Harga dan Titik
Impas Produksi. Hasil penelitian menunjukkan, kelompok sapi P1 menghasilkan
pertumbuhan rata-rata 27,91% lebih tinggi dibandingkan P0,serta meningkatkan
pendapatan petani sebesar 44,53%.dengan R/C berturut-turut 1,4. dan 1,22.
Kata kunci : pertumbuhan,rumput odot, sapi bali bakalan
ABSTRACT
Research on the grass odot to substitution of grass filed to increase growth bali cattle
r, has been done in Antapan village, Baturiti District, Tabanan, Bali Province from
April to October 2015; used a randomized block design with two treatments of feed.
The treatments were: P0 (existing condition), the group 100% field grass combined with
the granting pollard 1 kg / head / day and boosters grow dose of 1 ml / 90 kg body
weight; and P1 for groups of cattle that are as P1 but 50% of grass field substituted
with grass odot. Each treatment uses 9 bali cattle 1 year old male with an average
initial weight of 124.92 kg to 125.11 kg for P0 and P1. The parameters observed initial
weight, weight gain and final body weight. Data were analyzed with T-test, and to
investigate the feasibility of farming analysis Revenue cost ratio (R / C). The results
showed,that the group P1 cows produce an average growth of 27.91% higher than P0,
and increase farmers' income by 44.53% .with R / C 1.4 respectively. and 1.22.
Keywords: growth, odot grass, bali cattle feeder
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LATAR BELAKANG
Pertumbuhan ternak sapi sangat tergantung pada ketersediaan bahan pakan,
karena pakan merupakan salah satu faktor yang menentukan baik buruknya
perkembangan ternak sapi. Hijauan pakan ternak (HPT) merupakan bagian terbesar
yang diberikan pada ternak sapi di dalam sistem pemeliharaan ternak secara tradisional
di Indonesia. Tidak cukupnya ketersediaan jumlah dan kualitas bahan makanan ternak
dalam siklus tahunan merupakan faktor yang sering mempengaruhi pertumbuhan sapi
Bali (Mastika, 2009) Rendahnya mutu pakan terutama serat kasar seperti rumput
lapangan menyebabkan mikroba pencerna tidak bekerja optimal. Konsekuensinya pada
musim kemarau terjadi penurunan konsumsi pakan yang berakibat menurunnya bobot
badan ternak. Susila, et al. (2007) melaporkan bahwa fenomena ini berimplikasi negatif
terhadap produktivitas sapi Bali.
Hasil beberapa kajian mendapatkan Sapi bali yang diberi pakan rumput lapangan
pertambahan berat badannya hanya mencapai 100-200 g/ekor/hari (Gunawan et al.,
2003). Lebih lanjut Guntoro (2002) melaporkan pemberian pakan yang hanya terdiri
dari rumput dan hijauan lain yang tergantung persediaan dilokasi hanya mampu
memberikan peningkatan berat badan 0,2 – 0,3 kg/ekor/hari; dan Suyasa (2004)
melaporkan 0,35 kg/ekor/hari. Hampir sama dengan sapi penggemukan, Budiari et al.,
(2014) melaporkan bahwa pertumbuhan sapi pembesaran di tingkat petani dengan
pakan rumput lapang hanya tumbuh 0,32 kg/hari. Lebih lanjut Tangendjaja, (2009)
melaporkan bahwa pemberian pakan berupa hijauan saja tidak akan mampu
meningkatkan atau memaksimalkan produksi ternak sehingga perlu suplemen atau
pakan tambahan.
Yuliastini et al. (2003) melaporkan bahwa pemberian pakan yang
dikombinasikan dengan berbagai jenis hijauan akan berpengaruh positif terhadap
produktivitas ternak dibandingkan dengan pemberian satu jenis hijauan. Oleh karena
itu diperlukan suatu terobosan untuk mencari alternatif pakan yang ketersediaannya
kontinyu sepanjang tahun dan berkualitas. Salah satunya adalah dengan menanam salah
satu rumput introduksi (unggul) yang memiliki produksi dan kualitas yang baik seperti
rumput odot. Rumput odot (dwarf napier/ gajah cebol) memiliki kandungan protein
11% lebih tinggi dari rumput gajah yang hanya berkisar antara 6-8%. Aryawan (2003)
melaporkan titik kritis hijauan pakan untuk daerah tropis adalah minimal mengandung
protein kasar (PK) 7%. Lebih lanjut dilaporkan kandungan protein kasar (PK) dibawah
7% menyebabkan aktivitas mikroba dalam rumen akan menurun sehingga kecepatan
pencernaan akan berkurang. Terkait dengan poensi dan permasalahan tersebut, maka
dilakukan penelitian substitusi rumput lapangan dengan rumput odot untuk pakan sapi
Bali bakalan.
BAHAN DAN METODA
Kajian dilaksanakan di Kelompok Ternak Setia Makmur, di Desa Antapan,
Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dari bulan April sampai
Oktober 2015. Rancangan yang digunakan pada kajian ini adalah Rancangan Acak
Kelompok (RAK) dengan dua perlakuan pakan. Masing-masing perlakuan
menggunakan 9 ekor sapi bali sebagai ulangan. Sapi Bali yang digunakan adalah sapi
bali jantan berumur 1 tahun dengan berat rata-rata 124,92 kg untuk P0 dan 125,11 kg
untuk P1 Perlakuan pakan yang diberikan :
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 P0 : kelompok sapi yang diberikan pakan hijauan berupa 100% rumput lapang


dikombinasikan dengan pemberian 1 kg pollard/ekor/hari dan dinjeksi pemacu
tumbuh 1 ml/90 kg berat badan
P1 : kelompok sapi yang dipelihara seperti P0, namun 50% pakan rumput lapang
diganti dengan rumput odot.

Pemacu tumbuh diberikan sebanyak 5 kali dengan interval 30 hari secara injeksi
di daerah leher secara intra muscular (IM). Pemacu tumbuh yang digunakan adalah
Boldemax® produksi Agrovetmarket animal health Canada. Parameter yang diamati
berat badan awal, pertambahan berat badan, dan berat badan akhir. Data dianalisis
dengan dengan T -Test (Steel and Torrie, 1993), serta untuk mengetahui tingkat
kelayakan usahatani tersebut dilakukan melalui analisis Revenue cost ratio (R/C ratio),
Titik Impas Produksi (TIP), dan Titik Impas Harga (TIH). Apabila R/C ratio > 1, maka
usahatani tersebut layak untuk diusahakan, sebaliknya jika R/C ratio < 1, maka
usahatani tersebut tidak layak diusahakan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertambahan bobot badan
Hasil kajian menunjukkan, kelompok sapi P1 (sapi bali yang diberikan pakan
50% rumput lapang , 50% rumput odot, pollard dan diinjeksi dengan pemacu tumbuh
(P1) nyata (P<0,05) lebih tinggi dibandingkan P0 (Tabel 1). Hal ini disebabkan karena
kandungan gizi pakan P1 lebih baik dari P0. Pemberian rumput odot menyebabkan
kandungan protein pakan menjadi meningkat. Hasil analisis yang dilakukan di
laboratoriun Nutrisi dan Pakan Ternak Loka Penelitian Sapi Potong di Grati
menunjukkan, rumput odot (dwarf napier/ gajah cebol) mengandung protein kasar (PK)
20,66%, lemak kasar (LK) 1,35%, serat kasar (SK) 23,41% dan Total Digestible
Nutrient (TDN) 58,95% sedangkan rumput lapang PK 6,70%, LK 1,80%, SK 34,20%
dan TDN 50,70%. Disamping itu rumput odot memiliki tekstur yang lembut dan
palatabilitas yang baik dibandingkan rumput lapang. Mariyono dan Romjali, (2007)
menyatakan tingkat konsumsi ransum dipengaruhi oleh status fisiologis ternak, kualitas
dan palatabilitas ransum. Sebagai dampaknya, makin tinggi kualitas pakan maka
pertumbuhan ternak akan semakin baik pula.
Tabel 1. Pertumbuhan sapi bali bakalan di Desa Antapan Baturiti dengan pakan dasar
dengan komposisi pakan yang tahun 2015
Perlakuan
Uraian
P0
P1
ns
Berat badan awal (kg/ekor)
124,72
125,11ns
Berat badan akhir (kg/ekor)
220,78*
256,83**
Pertambahan berat badan harian
(kg/ekor/hari)
0,31*
0,43**
Keterangan :
1) P0 (cara petani) : sapi bali diberikan pakan 100% rumput lapang, 1 kg
pollard/ekor/hari ditambah pemberian pemacu tumbuh secara injeksi dengan
dosis 1 ml/90 kg berat badan;
P1 : sapi bali diberikan pakan 50% rumput lapang + 50% rumput odot + 1 kg
pollard/ekor/hari ditambah pemberian pemacu tumbuh secara injeksi dengan
dosis 1 ml/90 kg berat badan
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2)

Superskrip yang sama pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang tidak
nyata (P>0,05) dan superskrip berbeda pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang
nyata (P<0,05)

Pemberian pemacu tumbuh 1ml/90kg berat badan menyebabkan meningkatnya
nilai cerna pakan sehingga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan dan efisiensi
penggunaan pakan. Budiari et al. (2014). melaporkan bahwa pemberian pemacu tumbuh
pada sapi pembesaran memberikan pertambahan berat badan 0,60 kg/hari lebih tinggi
dari yang tanpa pemberian pemacu tumbuh. Lebih lanjut Yasa et al., (2013) melaporkan
pemberian pemacu tumbuh pada ternak sapi penggemukan sebanyak 1 ml/90 BB
menghasilkan pertambahan berat badan 0,88 kg/ekor/hari lebih tinggi dari sapi yang
tanpa diberikan pemacu tumbuh yaitu sebesar 0,50 kg/ekor/hari. Budiari dan Yasa.
(2015) melaporkan pemberian pemacu tumbuh pada ternak babi memberikan
pertambahan berat badan 0,60 kg/hari. Kelinci jantan yang diberikan pemacu tumbuh
dosis anjuran menghasilkan pertambahan berat badan 868 g lebih tinggi dari kontrol
yaitu 775 g (Thabet et al., 2010). Lebih lanjut dilaporkan dengan peningkatan
penggunaan pemacu tumbuh 2 kali dosis anjuran menghasilkan pertambahan berat
badan sebesar 1.097 g dan efisiensi penggunaan pakan sebesar 42% lebih tinggi dari
kontrol.
Pemberian pakan konsentrat (pollard) dapat memberikan pertumbuhan yang
lebih baik karena pollard kandungan gizinya lebih baik dari hijauan. Pemberian pakan
berupa hijauan saja tidak akan memaksimalkan produksi ternak sehingga perlu
suplemen atau pakan tambahan baik berupa dedak atau pollard (Tangendjaja, 2009).
Adijaya et al. (2011) melaporkan bahwa sapi yang diberikan dedak padi 2 kg/ekor/hari
dengan pakan dasar hijauan memberikan peningkatan bobot badan 0,50 kg/ekor/hari
sedangkan dengan pemberian pakan hijauan saja peningkatannya hanya 0,27
kg/ekor/hari. Lebih lanjut Adijaya et al. (2012) melaporkan sapi induk yang diberikan
dedak kulit kacang tanah 1,5 kg/ekor/hari pada 2 bulan sebelum dan setelah melahirkan
mampu meningkatkan berat lahir pedet dari rata-rata 15,16 kg menjadi 16,79 kg.

Gambar 1. Pertumbuhan sapi bali pembesaran yang diberikan substitusi rumput odot
tahun 2015
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Tabel 2. Analisis usahatani pemeliharaan sapi Bali bakalan yang diberikan perlakuan
pakan dan zat pemacu tumbuh tahun 2015
No Uraian

Volume

Satuan
Harga
satuan
(Rp)

I
1
2
3
4
5
6
7

8
9
II

1
2
3

III
IV
V
VI
VII

Input (biaya saprodi)
Bibit P0 : 124,72; P1 : 125,11, 1
Rp. 38.000/kg
Pollard 1 kg/hari
180
Mineral
3
Obat anti cacing
1
Anti lalat
15
Pemacu tumbuh 5 kali aplikasi 5
@ Rp.25.000/aplikasi
Tenaga kerja mencari pakan 33,75
dan membersihkan kandang
Penyusutan kandang; biaya
180
membangun kandang 2,5 juta
untuk 10 tahun
Penyusutan peralatan seperti 6
sabit, keranjang rumput, dll
Total (Rp)
Output (penerimaan)
Penjualan ternak, P0 : 220,71 1
kg; P1 : 256,83 kg, Rp.
42.000/kg
Penjualankompos rata-rata
450
2,5/kg, Rp.500,-/kg
Penjualan bio urin, rata-rata 8 1.440
liter/hari @Rp.500,-/liter
Total Penerimaan (Rp)

ekor

Perlakuan
P0
P1

4.864.080

4.879.290

810.000
21.000
8.000
30.000
125.000

810.000
21.000
8.000
30.000
125.000

kg
kg
bolus
ml
kali

4.500
7.000
8.000
2.000
25.000

HOK

70.000 2.362.500

2.362.500

hari

685

123.300

bulan

50.000 50.000

ekor

123.300

50.000

8.343.880

8.359.090

9.269.820

10.786.860

kg

500

225.000

225.000

liter

500

720.000

720.000

10.214.820

11.731.860

Keuntungan (Rp)
Peningkatan keuntungan %
R/C
TIH (Rp/kg)
TIP (kg/ekor)

1.870.940,00 3.372.770,00
44,53
1,22
1,40
37.238
32.547,17
195,7
199,0

Keterangan : P0 (cara petani) : sapi bali diberikan pakan 100% rumput lapang, 1 kg
pollard/ekor/hari, ditambah pemberian pemacu tumbuh secara injeksi dengan
dosis 1 ml/90 kg berat badan ; P1 : sapi bali diberikan pakan 50% rumput
lapang + 50% rumput odot + 1 kg pollard/ekor/hari, ditambah pemberian
pemacu tumbuh secara injeksi dengan dosis 1 ml/90 kg berat badan
Pertumbuhan sapi pembesaran sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan yang
diberikan, semakin baik kualitasnya pertumbuhannya akan semakin cepat dan waktu
yang diperlukan untuk penggemukan semakin pendek juga. Pada prinsipnya konsumsi
pakan pada hewan adalah untuk memenuhi kebutuhan energi. Ternak akan berhenti
makan bila kebutuhan energinya telah terpenuhi atau perutnya telah terisi oleh pakan
yang melampaui kapasitas walaupun kebutuhan nutrien belum tercukupi. Untuk
mendapatkan tingkat konsumsi yang optimal diperlukan formulasi ransum yang sesuai
dengan kebutuhan ternak yaitu ransum yang mengandung nutrien yang cukup dan
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seimbang. Gambar 1 menunjukan pertumbuhan P1 lebih baik dari P0 karena pemberian
rumput odot, pollard dan zat pemacu tumbuh. Kandungan gizi pakan P1 lebih baik dan
dengan pemacu yang fungsinya meningkatkan kecernaan maka zat-zat pakan lebih
banyak diserap oleh tubuh sehingga pertumbuhannya lebih baik. Partama et al., (2007)
melaporkan bahwa kecukupan nutrien seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan
mineral sangat menentukan produksi protein mikroba rumen dan pada akhirnya
meningkatkan pemanfaatan energi untuk pertumbuhan ternak.
Analisis Finansial Usahatani
Hasil analisis menunjukkan, kedua model usahatani yang dilakukan
menguntungkan. Meskipun demikian, model P1 lebih menguntungkan dibandingkan
dengan P0 dengan R/C berturut-turut 1,4 dan 1,22 (Tabel 2). Secara ekonomi, substitusi
50% rumput odot berdampak positif terhadap keuntungan usahatani ini. Dengan
substitusi 50% rumput odot berpotensi meningkatkan keuntungan mencapai 44,53%, yaitu
dari Rp. 1.870.940,- menjadi Rp. 3.372.770,- (Tabel 2). Hasil analisis juga
menunjukkan, untuk menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan, sapi kelompok P0
minimal harus mencapai bobot akhir 195,7 kg atau dengan harga bobot hidup minimal
Rp. 37.238/kg; berbeda dibandingkan sapi P1, yakni 199 kg atau Rp. 32.547,17/kg
(Tabel 2).

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan :
1.
2.

Penggunaan 50% rumput odot untuk menggantikan rumput lapangan tumbuh
27,91% lebih tinggi, yaitu dari 0,31 kg/hari menjadi 0,43 kg/hari.
Penggunaan 50% rumput odot untuk menggantikan rumput lapangan juga
meningkatkan pendapatan petani sebesar 44,53%

Saran :
 Melalui penelitian ini disarankan untuk meningkatkan populasi dan pemanfaatan
rumput odot di lapangan untuk meningkatkan produktivitas ternak sapi.
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DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK Ulva
(GROWTH PERFORMANCE Kappaphycus alvarezii WITH ADDITIONAL OF
ULVA EXTRACT)
Engga Dwi Oktoradini1, Nunik Cokrowati1, M. Marzuki1
1

Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram
Jl. Pendidikan No.37 Mataram
Korespondensi: 081907193232,
Email : n_cokrowati@icloud.com atau nunikcokrowati@unram.ac.id

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perendaman
ekstrakulvalactucaterhadap pertumbuhan rumput laut (Kappaphycus alvarezii) dan
untuk mengetahuilama waktu perendaman yang optimal bagi pertumbuhanKappaphycus
alvarezii. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2016, di
perairan Desa Ekas Buana Kecamatan JerowaruKabpupaten Lombok Timur. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan perlakuan lama
perendamanKappaphycus alvareziimenggunakan ekstrak Ulva lactuca yaitu 2 jam, 4
jam, 6 jam, 8 jam dan 10 jam. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) dan data dianalisis menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA) pada taraf
nyata 5%. Parameter penelitian adalah pertumbuhan mutlakKappaphycus alvarezii,
pertumbuhan spesifik Kappaphycus alvarezii dan kualitas air. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perendaman Kappaphycus alvarezii menggunakan ekstrak Ulva
lactuca memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan
spesifik. Perlakuan lama perendaman tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan
mutlak dan pertumbuhan spesifik. Lama waktu perendaman yang optimal adalah 4 jam.
Kisaran suhu perairan adalah 29,6º C - 32,6ºC, kecerahan 3,8 m - 4,1m, arus 30,33 – 40
cm/detik, salinitas 29-34 ppt, dan oksigen terlarut 5,84 mg/ l -7,29 mg/l.Kesimpulan
dari penelitian ini adalah perendaman Kappaphycus alvarezii menggunakan ekstrak
Ulva lactuca memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan mutlak dan
pertumbuhan spesifik dengan waktu perendaman optimal adalah 4 jam.
Kata Kunci:

kualitas
air,
pertumbuhan
perendaman,waktu.

mutlak,

pertumbuhan

spesifik,

LATAR BELAKANG
Rumput laut merupakankomoditas ekonomi penting yang potensial dikembangkan di
Indonesia.Saat ini Indonesia masih dikenal sebagai negara penyuplai bahan baku
rumput laut(raw seaweed)dikarenakan sebagian besar rumput laut Indonesia masih
diekspor dalam bentuk rumput laut kering (Wibowo et al., 2011). Luas lahan efektif
untuk pengembangan budidaya rumput laut sebesar 38.473,3 ha dengan total produksi
rumput laut Indonesia pada tahun 2014 mencapai 5.318,75 ton (DJPB, 2013; KKP,
2015). Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)memiliki lahan efektif untuk budidaya
komoditas rumput laut seluas 22.665 ha, selanjutnya Kementerian Kelautan dan
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Perikanan (KKP) 2015 secara nasional produksi rumput laut di NTB menempati posisi
ke–9 dengan total produksi tahun 2014 sebesar 230.644 ton (KKP, 2015).
Teluk Ekas yang terletak di Desa Ekas Buana Kecamatan JerowaruKabupaten Lombok
Timur,memiliki potensi untuk pengembangan budidaya rumput laut. Kabupaten
Lombok Timur memiliki luas lahan yang efektif untuk budidaya rumput laut seluas
2.000 ha. Hasil produksi pada tahun 2014 mencapai 148.557,0 ton. Berdasarkan dari
hasil produksi,Kabupaten Lombok Timur dengan luas wilayah yang lebih besar
memproduksi rumput laut dalam jumlah yang rendah. Sementara permintaan pasar akan
rumput laut selalu meningkat tiap tahunnya (BPS, 2015; Hikmayani, 2007).
Permasalahan budidaya rumput laut saat ini adalah keterbatasan bibit dan kualitas
bibit. Bibit yang digunakan pembudidaya saat ini adalah bibit yang digunakan secara
berulang. Sehingga kualitas bibit cenderung kurang baik yaitu pertumbuhan rendah dan
mudah terserang penyakit. Saat ini Seaweed Center Gerupuk telah menghasilkan
perbanyakan bibit dari kultur jaringan. Harga bibit tersebut tidak terjangkau oleh
pembudidaya dan jumlahnya terbatas, sehingga perlu alternatif lain untuk mengatasi
permasalahan tersebut.
Upaya yang dapat dilakukan untuk memicu pertumbuhan rumput laut yaitu melalui
pemberian hormon pertumbuhan. Sedayu (2014) dan Brotowijaya (1984) menjelaskan
bahwa pada Ulva lactuca terdapat hormon pemacu tumbuh seperti, giberlin, sitokinin
dan auksin yang mampu meningkatkan pertumbuhan pada tanaman. Oleh karena itu
akan diteliti bagaimana pengaruh perendaman ekstrak Ulva lactuca terhadap
pertumbuhan rumput laut Kappapyucus alvarezii. Tujuan penelitiian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh dari ekstrak Ulvalactucaterhadap pertumbuhan Kappapycus
alvarezi
dan
untuk
mengetahuiwaktuperendaman
yang
optimal
bagi
pertumbuhanKappapycus alvarezii.
BAHAN DAN METODA
Alat-Alat
Alat yang digunakan adalah bak volume 15 liter, gelas ukur, tali ris, lisung, tali
induk, timbangan, Disolved Oksigen Meter (DO Meter), Refraktometer, pH meter,
Secchidisk, Thermometer, bola duga, kamera, pemberat, alat tulis, pelampung dan tali
rafiah.
Bahan-bahan
Bahan yang digunakan adalah Kappaphycus alvarezii, Ulva lactuca dan air laut.
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunaakan adalah metodeeksperimen. Perlakuan dalam
penelitian ini adalah perendaman ekstrak Ulva lactuca.Pengambilan sampel dilakukan
sebanyak enam kali, masing-masing pada umur 7, 14, 21, 28, 35, dan 42 hari setelah
tanam. Sampel diambil pada tiga titik sampling pada setiap tali ris di long line.
Prosedur Penelitian
Bibit rumput laut yang telah diikat dengan berat awal masing–masing 70 gram
kemudian direndamdengan ekstrakUlva lactuca. Penanaman rumput laut dilakukan
dilong line yang menggunakan tali polyetilen (PE). Tali PE 6 mm sepanjang 50 m
digunakan sebagai tali ris. Pelampung dari botol air mineral diikatkan pada tali ris
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dengan jarak 3 m antar pelampung. Sedangkan pelampung dari bola besar diikatkan
pada sudut – sudut utama.
Rancangan Penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan
24 unit percobaan yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 4 ulangan dan satu kontrol:
kontrol : Tanpa perendaman ekstrak Ulva lactuca
P1
: Ekstrak Ulva lactuca dengan lama perendaman 2 jam
P2
: Ekstrak Ulva lactuca dengan lama perendaman 4 jam
P3
: Ekstrak Ulva lactuca dengan lama perendaman 6 jam
P4
: Ekstrak Ulva lactuca dengan lama perendaman 8 jam
P5
: Ekstrak Ulva lactuca dengan lama perendaman 10 jam

4

2
1

5

3
6

7
8

Gambar 1. Konstruksi Long Line
Keterangan :
1. Pelampung Utama
2. Tali Jangkar
3. Tali Utama
4. Pelampung Pembantu
5. Jangkar Utama
6. Tali Pembantu
7. Tali Ris Bentang
8. Jangkar Pembantu
Parameter Penelitian
Parameter dalam penelitian ini adalah pertumbuhan mutlak Kappaphycus
alvarezii, Pertumbuhan spesifik Kappapycus alvarezii dan Kualitas Air.
Analisis Data
Data laju pertumbuhan rumput laut dan parameter kualitas air yang telah
diperoleh akan ditabulasi menggunakan mikrosof excel dan dianalisis menggunakan
Analysis of Variance(ANOVA) pada taraf nyata 5%, kemudian dilakukan uji lanjutBNT
(Beda Nyata Terkecil) apabila terdapat pengaruh yang signifikan (berbeda nyata)
dariperlakuan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
PengaruhEkstrakUlvalactucaTerhadap Pertumbuhan Kappapycus alvarezii
Hasil Analysis of Variance (ANOVA) menunjukkan bahwa pengaruh perendaman
ekstrak Ulvalactucaterhadappertumbuhan mutlak dan laju pertumbuhan spesifik
Kappapycus alvareziisebagaimana pada tabel hasil ANOVA.
Tabel 1. Hasil Analysis of Variance
(ANOVA)PengaruhPerendamanEkstrakUlvalactucaTerhadapPertumbuhanKappapycus
alvarezii.
Perlakuan
Pertumbuhan Mutlak
Pertumbuhan Spesifik
P. Kontrol

251,25b± 16,74

5,16b± 0,05

P1

302,5ab± 36,76

5,31ab± 1,09

P2

366,25a± 62,96

5,46a± 0,15

P3

357,5a± 40,40

5,44a± 0,09

P4

327,5ab± 100,05

5,33ab± 0,23

P5

355a± 76,71

5,43a± 0,19

LSD (0,05)
Anova

92,23
NS

0,23
NS

Ekstrak dari Ulvalactuca terbukti memiliki hormon pemacu tumbuh dan
memberikan pengaruh terhadap pertumbuhanKappapycus alvarezii. Pertumbuhan
Kappapycus alvarezii yang diberikan ekstrak Ulvalactuca memiliki berat yang lebih
tinggi dari pada pertumbuhan rumput laut yang tidak diberikan ekstrak Ulvalactuca,
dengan nilai masing –masing nilai dari perlakuan dan kontrol adalah P1 302,5gram, P2
366,25gram, P3 357,5gram, P4 327,5 gramdan P5 355 gram dan kontrol (tanpa ekstrak)
yaitu 251,25 gram. Namun pemberian ekstrakUlvalactuca dengan lama perendaman
yang berbeda-beda yaitu 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam dan 10 jam tidak berpengaruh
signifikan antar perlakuan.
Hasil AnalysisofVariance (ANOVA)menunjukkan bahwa tidak perlu dilakukan
uji lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) karena hasil perhitungan pemberian ekstrak
Ulvalactuca tidak signifikan (p>0.05) antara perlakuan pertumbuhan mutlak maupun
terhadap laju pertumbuhan spesifik Kappapycus alvarezii. Tidak berpengaruh signifikan
antar perlakuan diduga karena lama perendaman yang berbeda-beda mempengaruhi
daya serap thallus atau kemampuan thallus dalam meyerap nutrien yang diberikan
selama perendaman. Pramesti (2000) menyatakan bahwa proses penyerapan nutrien
pada rumput laut dilakukan secara difusi osmosis melalui seluruh bagian tubuhnya.
Membran sel yang merupakan bagian terluar setelah dinding sel bertindak sebagai
pelindung isi sel yang ada dalam tubuh dan yang akan mengatur nutrien yang keluar dan
masuk ke dalam sel.
Lama perendaman yang kurang tepat mengakibatkan thallus tidak dapat secara
optimal menyerapan nutrien, sehingga proses metabolisme pada rumput laut akan
terganggu. Mekanisme pertahanan hidup tumbuhan bergantung pada kemampuan
vakuola menjaga konsentrasi zat-zat terlarut di dalamnya, volume vakuola semakin
bertambah dengan masuknya nutrien ke dalam sel yang mengakibatkan berat dari
tanaman uji juga semakin meningkat serta lancarnya pertukaran air dan zat hara akan
mengakibatkanproses metabolisme juga akan lancar sehingga terjadi pertumbuhan yang
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optimal. Perendaman yang terlalu lama atau terlalu cepat tidak dapat meningkatkan
pertumbuhan rumput laut karena diduga pada waktu yang terlalu lama proses
penyerapan yang dilakukan oleh thallus melebihi kemampuan penyerapan yang
mengakibatkan vakuola tumbuhan menjadi rusak dan mekanisme pertukaran air dan zat
hara tidak lancar lagi. Perubahan tekanan osmotik yang terlalu besar di dalam sel
tanaman sehingga air yang ada dalam sel akan berdifusi keluar, dan volume sel
mengalami penyusutan. Selain itu membran sel, enzim dan organel sel yang lainnya
akan rusak dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga pertumbuhan
tanaman menjadi tidak optimal. Jika tekanan osmotik tidak seimbang, maka pertukaran
air, nutrien dan ion-ion yang dibutuhkan oleh sel menjadi tidak optimal. Sedangkan
untuk waktu perendaman yang lebih cepat diduga thalllus belum dapat menerap nutrisi
yang diberikan secara optimal atau belum mencapai batas kemampuan vakuola, dimana
nutrien yang tidak terserap diluar sel lebih besar dari pada didalam sel yang
mengakibatkan pertumbuhan rumput laut tidak meningkat.
LamaPerendaman Ekstrak Ulva lactucaOptimal Bagi PertumbuhanKappapycus
alvarezii
Hasil perhitungan pertumbuhan mutlakdan laju pertumbuhan spesifik selama 6
minggu didapatkan nilai yang hampir sama pada perendaman 6 jam dan perendaman 10
jam sedangkan nilai tertinggi didapatkan pada perendaman 4 jamdan terendah pada
perendaman 2 jamdengan konsentrasi ekstrak yang sama yaitu 5%, untuk kontrol
didapatkan nilai berat yang paling rendah dari semua perlakuan yang diberikan ekstrak
ulva lactuca. Pengamatanterhadap pertumbuhan mutlakdan laju pertumbuhan
spesifikKappapycus alvarezii, pemberian ekstrak dengan lama perendaman, 2 jam (P1),
4 jam (P2), 6 jam (P3), 8 jam (P4) dan 10 jam (P5) memiliki nilai pertumbuhan yang
lebih tinggi dari pada pertumbuhan rumput laut tanpa ekstrak kontrol, tetapi pada
perlakuan 4 (lama perendaman 8 jam) pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan spesifik
rumput laut (Kappapycus alvarezii)mengalami penurunan. Penurunan tersebut dapat
dipengaruhi oleh waktu perendaman yang berbeda-beda, hal ini sesuai dengan
pernyataan Hilyana (2014) dan Silviana (2009) bahwa hal yang menentukan kualitas
rumput laut melalui perendaman adalah lama waktu perendaman, meskipun nutrisi yang
diberikan melalui proses pemupukan melimpah, namun tidak akan efektif jika lama
perendamannya tidak sesuai karena rumput laut memerluhkan waktu dalam menyerap
nutrisi yang diberikan melalui pemupukan.
Hasiln penelitian menunjukan bahwa tingkat pertambahan berat yang tinggi
terjadi pada perlakuan 4 jam perendaman yaitu 366,25gr sedangkan pada perendaman 2
jam (302,5 gr), perendaman 6 jam (357,5 gr), 8 jam (327,5 gr) serta perendaman 10 jam
(355 gr) sudah tidak lagi dapat meningkatkan nilai pertumbuhan pada rumput laut,
diduga karena ada perbedaan lama waktu perendaman yang mempengaruhi kemampuan
thallus dalam proses penyerapan nutrisi bagi pertumbuhan rumput laut. Tingginya nilai
pertambahan berat pada perlakuan 4 jam dapat dikatakan bahwa perendaman yang
optimal untuk pertumbuhan Kappapycus alvarezii dengan pemberian dosis ekstrak
Ulvalactuca sebanyak 5% adalah perendaman 4 jam, karena pada waktu perendaman 4
jam diduga adalah waktu yang dibutuhkan oleh thallus dalam proses penyerapan agar
dapat meyumbangkan nutrien kedalam sel atau vakuola secara seimbang antara
keadaaan diluar sel dan didalam sel, dimana kebutuhan akan oksigen masih terpenuhi
dan vakoula masih dapat menerima nutrien yang diserap oleh thallus. Sedangkan
perendaman di bawah 4 jam juga diduga tidak dapat meningkatkan pertumbuhan
rumput laut karena penyerapan nutrisi yang diberikan belum dapat terserap secara
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optimal atau belum memenuhi ruang vakuola, sehingga tekanan diluar sel masih lebih
besar dari pada tekanan yang ada didalam sel rumput laut.
Laju pertumbuhan spesifik Kappapycus alvarezii menunjukkan bahwa tingkat laju
pertumbuhan spesifik dapat dikatakan sama dengan pertumbuhan mutlak, karena
perlakuan yang baik dan memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan
lainnya adalah perlakuan 4 jam perendaman yaitu 5,46 % meskipun dengan selisih nilai
yang tidak berbeda nyata.
Kualitas Air
Berikut adalah hasil pengukuran kualitas air selama penelitian.
Tabel 2. Parameter Kualitas Air.
Pengamatan Minggu KeParameter yang
Amati
1
2
3
4
5
6
Suhu (ᵒC)
Do (mg/L)

30,4
7,29

32,6
5,84

31,5
6,24

29,6
7,34

30,4
7,29

32,4
5,84

Salinitas (ppm)

29

32

34

30

32

29

pH
Kecerahan (m)

10,1
3,8

10,3
4,1

10,2
3,5

9,6
3,8

10,1
3,8

10,2
4,1

Arus (m/menit)

20

25

35

30

40

35

Kelayakan
Budidaya
Rumput
Laut
27-30
>4
28-34 atau
>37
6,5-8,5
>5
20-30 atau
>40

Sumber : Kepmen No. 51/MENKLH/2004

Suhu mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan dan pertumbuhan
rumput laut. Nutrisi yang dibutuhkan oleh rumput laut diperoleh dari nutrien yang
terkandung dalam badan air dan akan tumbuh dengan baik pada daerah yang
mempunyai suhu antara 27oC-30oC (Santoso, 2008).
Kisaran suhu di perairan Teluk Ekas berkisar antara 29,6-32,6oC. Perubahan suhu
tertinggi selama penelitian terjadi pada minggu ke-2 dan minggu ke-6 yaitu 32,4 dan
32,6oC, menurut Arisandi (2013) hal ini disebabkan oleh aktivitas yang lambat
membuat air tidak cepat teraduk, ditambah penetrasi sinar matahari yang tidak terhalang
membuat suhu air semakin panas saat siang hari, sedangkan suhu rendah terjadi pada
minggu ke-4 yaitu 29,6 hal ini diduga karena air hujan yang masuk kedalam air yang
diikuti oleh kecepatan arus yang besar menyebabkan pergerakan massa air tercampur
yang awalnya perairan dengan suhu tinggi (panas) kemudian air hujan masuk membuat
perairan dalam keadaan dingin atau mengalami penurunan suhu menjadi lebih rendah
dari suhu biasanya.
Berdasarkan hasil pengukuran suhu di teluk ekas menunjukkan bahwa perairan
tersebut memiliki kisaran suhu sebesar 29,6-32,6oC. MENKLH (2004) menyatakan
bahwa kisaran yang layak untuk pertumbuhan rumput laut adalah berada pada kisaran
27oC-30oC.Suhu kurang dari 20oC, Kappaphycus alvarezii akan mengalami kematian.
Sedangkan pada suhu 21-30oC rata-rata pertumbuhannya akan optimal dan
Kappaphycus alvarezii mengalami kematian pada suhu sekitar 35oC. Suhu saat
dilakukan penelitian ini dapat dikategorikan kurang layak, namun pada kondisi ini
masih memungkinkan rumput laut tumbuh dengan baik.
Oksigen terlarut di lokasi penelitian ini dalam kondisi bagus dan masih bersifat alami
untuk budidaya Kappapycus alvarezii yaitu berkisar antara 5,84 mg/l - 7,68 mg/l, hal ini
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didukung oleh Effendy (2003) bahwa kandungan oksigen terlarut (DO) yang sangat
sesuai untuk hidup rumput laut berkisar antara 4-10 mg/l.Nilai DO tersebut masih dalam
kisaran yang normal meskipun terjadi penurunan yang drastis dari pada minggu
sebelumnya, sebab jika oksigen terlarut <5 mg/l atau tidak > 4 mg/l maka dapat
diindikasikan perairan tersebut mengalami gangguan oksigen (Kamlasi, 2008). Hasil
pengukuran oksigen terlarut tersebut masih dalam kondisi bagus dan masih bersifat
alami untuk budidaya kappaphyicus alvarezii, karena konsentrasi oksigen terlarut
terendah adalah <5 mg/l.
Kisaran salinitas diperairan teluk ekas yaitu antara 30-34 ppm. Salinitas dari
minggu ke minggu berfluktuasi tidak terlalu jauh, namun pada minggu ke-4 terjadi
penurunan yaitu 30 ppm penurunan yang cukup drastis dari minggu sebelumnya.
Penurunan salinitas terjadi karena hujan sehingga mengakibatkan salinitasmenjadi
berubah drastis atau lebih rendah dari pada minggu-minggu lainnya selama penelitian.
Hal ini didukung oleh Daulat (2014) bahwa rendahnya salinitas di perairan menandakan
bahwa masukan air tawar dari darat dan sungai cukup dominan, selain itu dapat
dipengaruhi juga oleh hujan.
Kepmen No. 51/MENKLH/2004 kisaran pH untuk kelayakan budidaya rumput
laut berkisar antara 6,5-8,5. pH di perairan Teluk Ekas berada di luar kelayakan untuk
budidaya atau memiliki nilai yang lebih besar dari pada ketetapan yang ada dalam
Kepmen No. 51/MENKLH/2004, menurut Daulat (2014) tinggi rendahnya pH perairan
dapat dipengaruhi oleh banyak-sedikitnya bahan organik darat yang dibawah melalui
aliran sungai. Kecerahan teluk ekas berkisar antara 1,8 m-3 m, kisaran tersebut layak
untuk budidaya rumput laut, hal ini didukung oleh Prihaningrum et al., (2001) bahwa
kondisi air yang jernih dengan tingkat trasparansi tidak kurang dari 2-5 m cukup baik
untuk pertumbuhan rumput laut. Kondisi arus perairan di teluk ekas masih dalam
kondisi baik untuk budidaya rumput laut. Berdasarkan Kepmen No. 51/MENKLH/2004,
kecepatan arus untuk budidaya rumput laut adalah 20-30 atau >40. Pergerakan massa air
yang relatif kuat mampu menjaga rumput laut bersih dari sedimen dan epifit sehingga
semua bagian thallus dapat berfungsi baik untuk melakukan fotosintesis. Berdasarkan
kisaran kecepatan arus yaitu 20-40 cm/dt, maka dikategorikan perairan teluk ekas layak
untuk melakukan budidaya rumput laut Kappaphyicus alvarezii.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pemberian ekstrak Ulva lactuca konsentrasi 5% pada Kappaphycus alvarezii dengan
lama perendaman yang berbeda-beda memberikan pengaruh yang tidak signifikan
terhadap pertumbuhan Kappaphycus alvarezii.Waktu perendaman yang optimal bagi
pertumbuhan Kappaphycus alvarezii yaitu 4 jam.
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Kami sampaikan terima kasih kepada semua anggota tim peneliti Hibah Bersaing yang
didanai KEMENRISTEK DIKTI Tahun Anggaran 2016 serta mahasiswa dan
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ini.
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KEANEKARAGAMAN BENTHOS DI BAWAH TEGAKAN BEBERAPA JENIS
MANGROVE DI KEPULAUAN TOGEAN
(BENTHOS DIVERSITY OF MANGROVES SOME TYPES IN TOGEAN)
Halidah
Balai Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan Makassar
Jln Perintis Kemerdekaan Km. 16,5 Makassar email: ona_ji2007@yahoo.co.id

ABSTRAK
Ekosistem mangrove merupakan suatu ekosistem yang terdiri atas flora dan fauna
daerah pantai. Setiap unsur dari ekosistem tersebut akan saling mempengaruhi sebagai
suatu kesatuan, sehingga rusaknya mangrove dapat menyebabkan hilangnya habitat
benthos yang akan berdampak terhadap kelestarian jenis benthos serta terganggunya
siklus hidup dalam ekosistem tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyediakan
data dan informasi tentang keanekaragaman benthos pada berbagai jenis tegakan
mangrove di Kepulauan Togean. Penelitian dilakukan di Desa Danda dan Wakay.
Lokasi pengambilan sampel benthos ditentukan secara purposive pada 9 titik yaitu pada
bagian luar, tengah dan di dekat darat pada setiap jenis mangrove. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada hutan mangrove di lokasi penelitian di jumpai 17 jenis
Benthos yaitu 5 jenis pada tegakan Xylocarpus granatum dengan indeks
keanekaragaman (H’) = 1,42 ; 8 jenis pada tegakan Rhyzopora apiculata Danda
dengan indeks keanekaragaman (H’) = 1,64 ; 12 jenis pada tegakan Bruguiera
gymnorrhiza dengan indeks keanekaragaman (H’) = 1,63 ; 6 jenis pada tegakan
Lumnitzera littorea dengan indeks keanekaragaman (H’) = 1,05 ; dan 6 jenis pada
tegakan Rhyzophora apiculata wakay dengan indeks keanekaragaman (H’) = 2,12.
Benthos yang ditemukan digolongkan ke dalam 3 kelas yang dominan yakni
Malastroma = 18%; Gastropda = 47% dan Bivalvia = 35%. Hasil ini dapat juga
menunjukkan bahwa ada kecendrungan keanekaragaman mangrove juga mempengaruhi
keanekaragaman dari benthos.
Kata kunci : benthos, kelestarian jenis, keanekaragaman, mangrove.
ABSTRACT
The mangrove ecosystem is an ecosystem composed of flora and fauna of the beach
area. Every element of the ecosystem will affect each other as a unit, so that the
destruction of mangrove can cause loss of benthos habitats that will impact the
sustainability of the type of benthos as well as the disruption of the life cycle in the
ecosystem. The purpose of this study is to provide data and information of benthos
diversity in mangrove forests in Togean. The study was conducted in the
village of Danda and Wakay. Benthos sampling sites determined by purposive at 9
points is on the outer, middle and near the ground on any kind of mangrove. The results
showed that the mangrove forests in the study site in encounter 17 types of Benthos are
5 types on Xylocarpus granatum stands with diversity index (H ') = 1.42; 8 types at
Danda apiculata Rhyzopora stands with diversity index (H ') = 1.64; 12 types of the
stands Bruguiera gymnorrhiza with diversity index (H ') = 1.63; 6 types in the stands
Lumnitzera littorea with diversity index (H ') = 1.05; and 6 types in the stands
Rhyzophora apiculata wakay with diversity index (H ') = 2.12. Benthos found classified
into three dominant class ie Malastroma = 18%; Gastropda = 47% and bivalves =
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35%. These results may indicate that the diversity of mangroves also affects the
diversity of benthos.
Keywords : benthos, biodiversity, mangrove, the preservation of species.

LATAR BELAKANG
Hutan mangrove merupakan ekosistem yang unik dan rawan. Ekosistem ini
mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain:
pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, habitat (tempat tinggal), tempat
mencari makan (feeding ground), serta sebagai pengatur iklim mikro. Sedangkan fungsi
ekonominya antara lain: penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan
industri, dan penghasil bibit. Sebagian manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya
dengan mengintervensi ekosistem mangrove. Hal ini dapat dilihat dari adanya alih
fungsi lahan (mangrove) menjadi tambak, pemukiman, industri, dan berbagai keperluan.
Menurunnya kualitas dan kuantitas hutan mangrove telah mengakibatkan
dampak yang sangat menghawatirkan, seperti peningkatan abrasi, penurunan hasil
tangkapan ikan nelayan, peningkatan intrusi air laut dan semakin tingginya kerusakan
akibat gelombang pasang. Selain itu, rusaknya mangrove dapat menyebabkan hilangnya
habitat benthos yang merupakan sumber energi bagi mahluk lain dalam ekosistem
tersebut yang akan berdampak bagi terganggunya siklus hidup dalam ekosistem. Lebih
jauh, Kerusakan ini akan berpengaruh terhadap kehidupan ikan, kehidupan mangrove
serta kehidupan manusia yang menjadikan laut sebagai sumber mata pencaharian.
Benthos adalah mikroorganisme yang hidup di daerah mangrove yang saling
mempengaruhi satu dengan lainnya dan merupakan bagian dari rantai makanan dalam
ekosistem hutan mangrove. Bentos memproduksi berjuta larva dalam bentuk
meriplankton. Meriplankton dan plankton akan mendukung populasi ikan. Benthos juga
akan membuat lubang dalam lumpur sehingga air dan udara dapat masuk ke dalam
tanah yang akan membuat keseimbangan eksosistem. Rusaknya lingkungan mangrove
akan berdampak pada kelangsungan hidup dan keanekaragaman benthos. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menyediakan data dan informasi tentang keanekaragaman
benthos pada berbagai jenis tegakan mangrove di Kepulauan Togean.
BAHAN DAN METODA
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Danda dan Desa Wakay Kecamatan Togean
Kabupaten Tojo Una-una Propinsi Sulawesi Tengah, yang terletak dalam wilayah
Taman Nasional Kepulauan Togean.
Bahan dan Alat Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah substrat di bawah tegakan
vegetasi mangrove jenis Rhizophora apiculata, Brugiera gymnorrrhiza, Lumnitzera
littorea serta Xylocarpus granatum . Alat yang digunakan adalah tali plastik, hand
counter, galah berskala, kantong plastik sampel, ayakan, perangkap, parang, formalin,
kamera, tally sheet, buku dan alat tulis.
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Metodologi Penelitian
Untuk mengetahui jenis-jenis benthos dan jumlahnya, maka dilakukan
pengambilan contoh benthos secara purposive pada 9 titik pengamatan pada lantai hutan
pada setiap jenis mangrove dengan metode perangkap. Alat perangkap dibuat dari
sebuah kotak kayu yang berukuran 20 x 20 x 5 cm. Alat perangkap dibenamkan dalam
subtrat sampai keseluruhan terbenam (5 cm) kemudian substrat yang ada dalam alat
perangkap dimasukkan kedalam kantong plastik, diberi label dan diawetkan dengan
formalin 5%. Selanjutnya sampel substrat tersebut dibawa ke laboratorium untuk
diidentifikasi jenis dan jumlah benthosnya.(Fachrul, 2007).
Analisis Data
Analisis keanekaragaman jenis (H’) menggunakan indeks Shanon-Whinner
dengan rumus menurut Ludwig dan Reynolds (1988) adalah sebagai berikut :
Indeks keanekaragaman (H’) = ∑ (pi log pi); pi = ni/N
di mana :
H’
= Indeks keanekaragaman Shannon
ni
= Jumlah individu suatu jenis -i
N
= Total jumlah individu seluruh jenis
pi
= Proposi jumlah individu jenis ke-i terhadap semua jenis
Indeks kemerataan jenis (E) dengan menggunakan rumus Pielow Evennes yaitu :
Indeks Kemerataan (E) = ∑ H’/ln(S)
Di mana :
E
= Indeks Kemerataan Pielow
ln
= logaritme normal
S
= jumlah Jenis
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Hutan Mangrove di lokasi penelitian
Taman Nasional Kepulauan Togean terletak di Kabupaten Tojo Una-una
Propinsi Sulawesi tengah. Secara umum musim hujan di Pulau Togean terjadi pada
bulan Desember sampai dengan bulan Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada
bulan Agustus sampai dengan bulan November. Jumlah curah hujan berkisar antara
2.307 mm/tahun sampai dengan 3.246 mm/tahun yang dapat dikategorikan pada iklim
A. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa rata-rata nilai pH perairan =
7,66, suhu perairan 30°, salinitas 31,5 ‰, oksigen terlarut 4,55 dan konsentrasi nitrat =
0,075.
Keanekaragaman Benthos pada setiap jenis mangrove
Dari hasil analisis di laboratorium diketahui keanekaragaman serta kelimpahan
benthos seperti dicantumkan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Jenis dan Jumlah Benthos di lokasi pengamatan yang ditemui pada setiap Jenis
mangrove

Jenis (species)
Pagurus sp.
Penaeus sp.
Uca sp.
oliva-oliva
Tellina sp.
Spondylus sp.
Pinctada sp.
Clypeaster sp.
Amphidromus sp.
Telescopium sp.
Terebralia sp.
Batissa sp.
Pleuroploca sp.
Vepricardium sp.
Nerita costata
Ellobium sp.
Nassarius sp.
Jumlah benthos
Jumlah jenis

Jenis dan Jumlah Benthos pada setiap jenis Mangrove
R.
X.
R. apiculata
B.
L.
apiculata
granatum
danda
gymnorrhiza
littorea
wakay
4
2
3
2
1
0
0
2
0
0
0
0
1
3
3
2
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
12
38
0
0
2
2
6
1
1
15
1
72
1
1
0
2
0
0
0
3
0
0
3
0
1
3
2
4
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
0
0
0
9
31
31
123
12
6
9
13
6
7

Pada Tabel 1 nampak bahwa pada setiap jenis mangrove nampak berbeda jumlah
species benthos yang ditemukan. Pada jenis B. gymnorrhiza ditemukan 13 species , dan
berbeda dengan jumlah species yang ditemukan pada jenis mangrove lainnya. Pada jenis
X. granatum dan L. littorea ditemukan masing-masing 6 species dan R. apiculata
sebanyak 9 species. Ada kecendrungan bahwa pada setiap jenis mangrove dijumpai
benthos dengan jumlah jenis yang berbeda-beda, seperti yang juga dilaporkan oleh
Fitriyana (2006), bahwa di bawah tegakan R. apiculata dijumlah 12 jenis sedangkan di
tegakan R. mucronata dijumpai 14 jenis. Perbedaan di duga disebabkan karena setiap
jenis mangrove mempunyai jumlah dan kandungan hara dari serasahnya yang berbeda.
Secara umum nampak bahwa di lokasi penelitian ditemukan benthos sebanyak
17 species dengan tiga kelas yang dominan yakni Malostraca, Gastropoda, dan Bivalvia
yang komposisinya dapat di lihat pada gambar 1. Spesies yang cukup melimpah adalah
Terebralia sp. yang berasal dari kelas Gastropoda yang terdapat hampir pada setiap plot
pengamatan dan terlihat melimpah pada plot L. littorea. Pada plot L. littorea juga
dijumpai benthos dengan jumlah yang paling tinggi yakni 123 dibandingkan pada plot
tanaman yang lainnya yang hanya berkisar 9-31. Terebralia sp. merupakan spesies dari
famili Potamididae yang mendominasi ekosistem mangrove (Nontji, 2007). Keong ini
merupakan penghuni asli hutan mangrove dan hidup di daerah yang terkena pasang
surut serta menyukai daerah yang berlumpur. Species yang lain seperti Telescopium sp.
dijumpai pada pada plot tanaman Rhizophora apiculata , Lumnitcera sp., dan
Brugueira gymnorrhiza. Seperti halnya Terebralia sp., Telecopium sp. juga merupakan
spesies yang berasal dari famili Potamididae dan termasuk kelas Gastropoda.
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Syamsurizal (2011) melaporkan hasil penelitiannya di hutan mangrove
Kabupaten Barru Sulawesi Selatan menemukan 14 spesies benthos yang terdiri dari 11
species termasuk kelas Gastropoda, 2 species Bivalvia dan 1 jenis Crustacea. Sedangkan
Fitriyana (2006) melaporkan hasil penelitiannya di hutan mangrove hasil rehabilitasi
Ngurah Rai Bali yang menemukan 20 species makrozoobenthos dari empat kelas
dengan pola mengelompok. Selanjutnya (Fitriyana, 2006) juga melaporkan bahwa
kelimpahan berkorelasi negatif dengan kandungan liat. Makin tinggi liat makin rendah
kelimpahannya. Hal yang sama dilaporkan oleh Onrizal et al., (2009) bahwa
kelimpahan makrozoobenthos dipengaruhi oleh tekstur tanah, pH dan kandungan
karbon. Hal ini sesuai dengan yang dijumpai pada plot L. littorea yang menunjukkan
kandungan benthos yang berlimpah dengan plot tanaman lainnya. Dari hasil analisis
tanah diketahui bahwa tekstur tanah pada plot tanaman L. littorea adalah pasir
berlempung sementara plot tanaman R. apiculata di lokasi danda, X. granatum dan B.
gymnorrhiza adalah liat dan R. apicualata pada lokasi wakay adalah lempung berliat.

Kelas

Gambar 1. Komposisi genus benthos dominan pada hutan mangrove di TN Kepulauan
Togean.
Pada gambar 1 menunjukkan tiga genus yang paling dominan di lokasi
penelitian. genus Malostraca yang paling kecil yang di dapatkan di TN Kepulauan
Togean sebesar 18 % dan yang paling besar adalah genus gastropoda sebesar 47 %.
Menurut Yeany (2007), unsur habitat yang berpengaruh nyata terhadap keanekaragaman
benthos adalah suhu, DO, salinitas dan bahan organik pada substrat. Dari hasil analisis
air di lokasi diketahui bahwa DO berkisar pada nilai 1,6 – 4,5 sedangkan salinitas air
pada nilai 31,5 ‰. Bahan organik pada substrat berada pada kisaran sangat bervariasi
tergantung pada jenis mangrove yang ada yakni 3,70% hingga 4,9%. Dari nilai-nilai ini,
maka hanya nilai salinitas yang tidak mendukung kehidupan benthos.
Gastropoda merupakan kelas dari filum molusca yang banyak ditemukan di
daerah hutan mangrove. Nontji ( 2007) mengatakan bahwa salah satu kelompok
organisme molusca penyusun fauna ekosistem mangrove dengan tingkat
keanekaragaman jenis yang tinggi adalah Gastropoda. Gastropoda pada hutan mangrove
berperan penting dalam proses dekomposisi serasah dan bahan organik terutama yang
bersifat herbivor dan detrivor. Gastropoda adalah organisme yang bertugas sebagai
komposer awal, mencacah daun menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang kemudian
dilanjutkan oleh organisme yang lebih kecil (Arief, 2003).
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Dari hasil analisa data diketahui indeks keanekaragaman dan indeks kemerataan
seperti terlampir pada Tabel 2.
Tabel 2. Indeks keanekaragaman dan Indeks kemerataan Benthos pada setiap jenis
mangrove.
Lokasi (Location)
Rhyzophora danda
Rhyzophora wakay
Lumnitcera littorea
Bruguiera gymnorrhiza
Xylocarpus granatum

Indeks keanekaragaman
(Diversity index) (H’)
1,64
2,12
1,05
1,63
1,42

Indeks kemerataan
(evenness index) (E)
0,78
0,82
0,58
0,91
0,88

Nilai indeks keanekaragaman (H’) pada Tabel 3 berdasarkan kriteria ShanonWiener menunjukkan tingkat keanekaragaman yang rendah, sedangkan nilai indeks
kemerataan menunjukkan bahwa kemerataan antara species rendah atau kekayaan
individu yang dimiliki masing-masing species sangat jauh berbeda. Taqwa ( 2010)
melaporkan hasil penelitiannya di kawasan konservasi mangrove Kalimantan Timur
bahwa terdapat hubungan yang erat antara keanekaragaman benthos dengan kerapatan
hutan mangrove. Sirante (2011) juga mengemukakan bahwa kepadatan mangrove
berpengaruh nyata terhadap kepadatan gastropoda. Dari hasil pengukuran terhadap
tegakan mangrove dilokasi penelitian kondisi tegakan seperti tersaji pada Tabel 3.
Tabel 3. Jenis, rata-rata tinggi dan diameter serta kerapatan bakau di TNL Togean tahun
2012.
Kerapatan (individu/ha)

Jenis

Tinggi
(m)

Diameter
(cm)

Pohon

Tiang

Pancang

semai

R. apiculata
B. gymnorrhiza
X. granatum
L. littocera

9,6
6
6
5,5

21,4
11.4
11,6
5,4

100
0
4
0

91
8
42
0

116
12
71
287

254
0
0
518

Pada Tabel 3 nampak bahwa jenis yang paling paling rapat tanamannya adalah
jenis L. littorea, meskipun hanya terdapat pada fase pancang dan semai tetapi secara
keseluruhan mempunyai jumlah tanaman lebih banyak dalam setiap ha dibandingkan
dengan jenis yang lain. Susiana (2011) dalam hasil penelitiannya melaporkan bahwa di
mangrove alami kerapatan mangrove berbanding lurus terhadap kepadatan dan
kelimpahan Gastropoda dan Bivalvia. Hal ini terlihat juga pada tabel 3 dimana pada plot
jenis L. littorea mempunyai kelimpahan benthos yang paling tinggi dibandingkan jenis
yang lainnya.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Pada setiap jenis mangrove terdapat jenis dan jumlah benthos yang berbeda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hutan mangrove di lokasi penelitian di
jumpai 17 jenis Benthos yaitu 5 jenis pada tegakan Xylocarpus granatum dengan indeks
keanekaragaman (H’) = 1,42 ; 8 jenis pada tegakan Rhyzopora apiculata Danda
dengan indeks keanekaragaman (H’) = 1,64 ; 12 jenis pada tegakan Bruguiera
gymnorrhiza dengan indeks keanekaragaman (H’) = 1,63 ; 6 jenis pada tegakan
Lumnitzera littorea dengan indeks keanekaragaman (H’) = 1,05 ; dan 6 jenis pada
tegakan Rhyzophora apiculata wakay dengan indeks keanekaragaman (H’) = 2,12.
Benthos yang ditemukan digolongkan ke dalam 3 kelas yang dominan yakni
Malastroma = 18%; Gastropda = 47% dan Bivalvia = 35%. Kandungan nitrat, nitrit
serta DO masih di bawah nilai ambang batas yang diperkenankan untuk kualitas baku
mutu air untuk kehidupan organisme air. Pada jenis L. littorea dijumpai jumlah benthos
yang paling tinggi dibandingkan jenis yang lainnya. Untuk lebih memahami keberadaan
benthos, disarankan untuk melakukan pengamatan berdasarkan periode waktu tertentu.
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ABSTRAK
Babi merupakan salah satu komoditas unggulan nasional, karena mempunyai peranan
penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai ternak potong
penghasil daging, populasinya di Bali dari tahun 2009 terus menurun, salah satu
penyebabnya adalah meningkatnya harga bahan pakan, perlu upaya untuk mencari
inovasi teknologi untuk menekan konsumsi ransum salah satunya dengan penambahan
probiotik. Penelitian dilaksanakan di desa Kayuambua, Kecamatan Susut, Bangli, tahun
2015. Tujuan dari penelitian adalah melihat pengaruh dari pemberian probiotik sebagai
imbuhan pakan pada ternak babi terhadap produktivitas dan keuntungan petani.
Menggunakan babi persilangan Landrace sebanyak 40 ekor dari lepas sapih sampai siap
jual, dibagi kedalam 2 perlakuan yaitu P0 ( tanpa probiotik) dan P1 ( dengan probiotik).
Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah with and without. Parameter yang
diamati adalah pertambahan bobot badan, konsumsi ransum, dan keuntungan dari
usahatani babi, data dianalisis dengan t-tes. Hasil kajian menunjukan bobot badan
kelompok babi yang diberikan tambahan probiotik 2 cc per 1 liter air minum (P1)
memberikan tambahan berat 17,44% dari kelompok babi yang tidak diberikan probiotik
(P0), secara statistik berbeda nyata (P<0,05), terhadap konsumsi ransum, kelompok babi
yang diberikan probiotik, mengkonsumsi ransum lebih sedikit dari pada tanpa probiotik
(P<0,05). Sedangkan dari analisis usahatani dengan kepemilikan 20 ekor ternak
penggemukan selama 180 hari pemeliharaan, kelompok babi yang diberikan probiotik
memberikan keuntungan Rp 34.288.600 dengan B/C sebesar 0,93. Sedangkan ternak
babi tanpa tambahan probiotik memperoleh keuntungan Rp 18.097.220 dengan B/C
sebesar 0,42. Penambahan probiotik sebanyak 2 cc per 1 liter air minum memberikan
keuntungan lebih besar dan benefit cost ratio lebih besar dari 0 sehingga layak untuk
disebarkan.
Kata Kunci : konsumsi ransum, probiotik, ternak babi dan usahatani
ABSTRACT
Pigs are one of the national commodities, because it has an important role in improving
the welfare of the community. For livestock meat producer, the population in Bali of
2009 continued to decline. This is a result of the rising price of feed materials given
feed costs nearly 65% of the cost of production, because it is necessary efforts to seek
technological innovation to reduce the consumption of diets such as adding additional
feeds such as probiotics. Research conducted at the village Kayuambua, District Susut,
Bangli, 2015. The purpose of this study was to look at the effect of probiotics as feed
additives in pigs on productivity and farmer acceptance. Kind of pork used is a cross
Landrace as many as 40 fish from weaning until ready for sale, divided into 2 treatment
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that is P0 (without probiotics) and P1 (probiotics). The approach used in this study is
with and without. Parameters measured were weight gain, feed intake, and farmer
acceptance of pig farming, the data were analyzed by t-test. The study results showed
that body weight pig groups given probiotics additional 2 cc per 1 liter of drinking
water (P1) give extra weight 17.44% of the pig group that was not given probiotics
(P0), was statistically significantly different (P <0.05) , on feed consumption, pigs
groups given probiotics, consume less feed than without probiotics (P <0.05). While the
analysis of farm ownership to 20 head of cattle feedlot for 180 days of maintenance, a
group of pigs given probiotics benefit Rp 34,288,600 with B / C of 0.93. While pigs
without additional probiotic gain Rp 18,097,220 with the B / C of 0.42. The addition of
probiotics as much as 2 cc per 1 liter of drinking water provides greater advantageand
benefit cost ratio greater than 1 so it is worth to spred.
Keywords: feed consumption, probiotics, pigs and farming
LATAR BELAKANG
Ternak babi sebagai ternak potong penghasil daging, Dinas Peternakan dan
Veteriner melaporkan bahwa populasi babi di Bali dari tahun 2011-2015 terus menurun
dari 952.730 ekor (2011) menjadi 795.104 ekor (2015) atau turun sebanyak 19,92%.
Menyusutnya populasi ini antara lain disebabkan karena angka pemotongan yang
meningkat tajam yakni dari 1.608.362 ekor pada tahun 2011 menjadi 1.790.540 ekor
pada tahun 2015 yang tidak sebanding dengan pertambahan populasi tiap tahunnya
(Dinas Peternakan dan Veteriner Provinsi Bali, 2016). Akibatnya untuk memenuhi
kebutuhan daging babi selama ini masih mendatangkan dari luar daerah.
Kabupaten Bangli merupakan satu dari empat kabupaten di Bali yang ditetapkan
secara nasional dengan SK Mentri Pertanian No.43/Kpts/PD.410/1/2015 sebagai
pengembangan kawasan ternak babi. Populasi ternak babi di Kabupaten Bangli, oleh
Dinas Peternakan dan Veteriner Provinsi Bali (2016) dilaporkan mencapai 63.499 ekor,
merupakan populasi terbanyak keenam setelah, Buleleng, Karangasem, Gianyar,
Tabanan dan Badung.
Lambatnya peningkatan populasi babi di Bangli khususnya disebabkan oleh
rendahnya minat masyarakat, khususnya peternak kecil memelihara babi. Kondisi ini
tidak terlepas dari seiring meningkatnya harga bahan-bahan pakan, yang tidak diikuti
oleh kenaikan harga babi. Menurut Sihombing (2006), keuntungan usaha ternak babi
sebagai penghasil protein diantara ternak-tarnak lainnya adalah: 1) sebagai pengubah
bahan makanan menjadi bahan makanan dalam upacara adat yang bernilai tinggi, 2)
profilik (subur) dan cepat mengembalikan modal, 3) memungkinkan penjualan dengan
tingkat sebaran badan yang luas dan 4) sebagai pemanfaat berbagai sisa bahan makanan.
Tujuan utama produsen ternak babi adalah mengusahakan agar diperoleh keuntungan
yang memuaskan dari penjualan stok bibit, babi sapihan, babi potong atau hasil ternak
babi. Keuntungan adalah tujuan utama, dari sebab itu tujuan produksi harus ditentukan
agar tercapai keuntungan maksimum. Karena itu perlu upaya untuk mencari ransum
alternatif yang lebih murah dan penggunaan pakan tambahan seperti probiotik agar
peternak bisa memperoleh keuntungan yang lebih tinggi sehingga dapat mendorong
upaya peningkatan populasi babi.
Probiotik merupakan mikroorganisme yang hidup dalam makanan yang
memiliki efek menguntungkan dalam tubuh dengan meningkatkan keseimbangan
mikrooorganisme dalam saluran pencernaan (Guntoro et.al. 2008). Lebih lanjut
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Kompiang (2009) menjelaskan bahwa probiotik adalah mikroba hidup atau sporanya
yang dapat hidup atau berkembang dalam usus dan dapat menguntungkan inangnya baik
secara langsung maupun tidak langsung dari hasil metabolis substrat dapat mengubah
mikroekologi usus sedemikian rupa sehingga mikroba yang menguntungkan dapat
berkembang biak dengan baik. Tujuan dari kajian ini untuk peningkatan produktivitas
ternak babi dengan adanya tambahan probiotik ke dalam air minum, menurunkan
input(ransum) sehingga dapat meningkatkan output(pendapatan).

BAHAN DAN METODA
Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi pengkajian ditentukan secara sengaja, karena merupakan lokasi
pendampingan Kawasan pengembangan ternak babi nasional. Penelitiana dilakukan
pada bulan April- September 2015.
Bahan dan Metode
Jumlah babi yang dikaji sebanyak 40 ekor babi persilangan landrace, dibagi
dalam 2 perlakuan ransum, yaitu ransum cara petani (P0) dan P1 seperti P0
ditambahkan dengan pemberian Bio-B sebanyak 2 cc/1 liter air minum, baik pada fase
starter, grower dan finisher. Ternak dipelihara di dalam kandang dengan bentuk dan
ukuran kandang yang sesuai dengan kontruksi kandang untuk penggemukkan. Ransum
diberikan dua kali sehari dengan volume pemberian sesuai dengan kebutuhan babi,
sedangkan air minum diberikan secara ad libitum.
Analisa Data
Untuk melihat pengaruh dari teknologi yang didesiminasikan dibandingkan
dengan cara petani (with and witout). Parameter yang diamati meliputi : pertambahan
bobot badan (kg), Kovenversi ransum dan analisis ekonomi. Untuk melihat
perkembanagan bobot ternak dilakukan penimbangan 4 kali ( awal penelitian, stater ke
Grower, Grower ke Finisher dan terakhir pada waktu penjualan). Feed Convertion Ratio
(FCR) merupakan perbandingan antara banyaknya pakan yang dikonsumsi dengan
peningkatan bobot badan yang dicapai (Scott et al. 1976). Data yang diperoleh
dianalisis dengan t- test (Steel dan Torrie, 1991), Sedangkan untuk analisis usahatani
metode analisis yang digunakan adalah Metode Analisis Budget Parsial Sederhana
menurut Swastika (2004), analisis budget parsial sederhana dapat digunakan untuk
mengevaluasi
kinerja
suatu
teknologi.
Untuk
mengetahui
tingkat
pendapatan/keuntungan usahatani sebelum dan sesudah pengkajian dilakukan analisis
pendapatan dan selanjutnya diuraikan secra deskritif (Adnyana,1989). Pendapatan atau
keuntungan usahatani merupakan selisih antara hasil perkalian jumlah produksi dan
harga per unit produksi dengan julah biaya (tunai) yang dikeluarkan dalam proses
produksi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertambahan Bobot Badan dan Konversi Ransum

Hasil dari desiminasi paket penggemukan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :
Pertumbuhan babi-babi penggemukkan (P1) sampai 180 hari mampu tumbuh rata-rata
0,78 Kg/ekor/hari bila ditambahkan bio B sebanyak 2cc/liter air minum, peningkat
bobot badan ini nyata lebih tinggi (P<0,05) bila dibandingkan babi-babi P0 yang tidak
menambahkan bio B pada air minum. Demikian juga pada kenversi ransum, babi-babi
yang diberikan bio B kedalam air minum membutuhkan pakan lebih sedikit (3,41 Kg)
bila dibandingkan tanpa bio B (5,29 Kg) untuk mencapai berat badan 1 Kg.

Tabel 1 : Pertumbuhan dan konversi ransum babi di Kabupaten Bangli
Tahun 2015
No Uraian
Non
Pendampingan (P1)
Pendampingan
(P0)
1.
Berat Badan awal (Kg)
15a
15,67a
2.
Berat Badan Akhir
132,03a
155,5b
3.
Total Pertambahan Berat Badan
117,03a
139,33 b
4.
Pertambahan Berat Badan (Kg)
0,58a
0,78b
5.
Konsumsi Ransum (Kg)
3,07a
2,6b
a
6.
FCR (Kg/Kg)
5,29
3,41b
Keterangan :
– Formula Ransum : 20 % CP 152, 50 % empok jagung dan 20 % dedak padi dan
10% polard
– P1 : ditambahkan 2cc Bio B/liter air minum
– Masa pemeliharaan dari awal-akhir finisher adalah 180 hari
– FCR : Feed Convertion Ratio / Konversi Pakan
– Superskrip yang sama pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang tidak
nyata (P>0,05)
– superskrip berbeda pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang nyata
(P<0,05)

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Soeharsono et. al. (2010)
bahwa pemberian probiotik pada babi juga dapat meningkatkan berat badan serta
meningkatkan efisiensi penggunaan ransum secara signifikan. Dilaporkan juga
kandungan amoniak feses juga mengalami penurunan sebesar 11,8% sehingga
mengurangi bau dari kotoran yang dikeluarkan babi. Hasil penelitian ini juga didukung
oleh penelitian yang dilakukan oleh Budiari dan Guntoro (2015) yang mendapatkan
pertambahan bobot badan harian, dan konversi pakan babi yang mendapat probiotik
Bio B nyata lebih tinggi (p<0,05) dibandingkan dengan babi kontrol. Meningkatnya
pertumbuhan babi ini disebabkan karena adanya pemberian probiotik Bio B yang
menyebabkan nilai cerna dan metabolisme zat – zat makanan terutama protein dan
karbohidrat meningkat sehingga pertumbuhan babi menjadi lebih cepat. Hal ini berarti
efisiensi penggunaan pakan meningkat dengan adanya pemberian probiotik. Konversi
pakan adalah banyaknya ransum yang dikonsumsi untuk menghasilkan pertambahan
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berat badan dalam satuan berat dan waktu yang sama (Putri, 2003). Konversi pakan
dapat ditekan dengan mengurangi konsumsi pakan melalui pembatasan makanan atau
dengan peningkatan angka produksi tanpa peningkatan konsumsi pakan.
Analisa Usaha Penggemukkan ternak Babi
Menurut Sihombing (2010), biaya produksi terbesar dalam usaha ternak babi
ialah biaya pakan mencapai 65-80 persen dari total biaya produksi. Hasil penelitian
Hardyastuti (2011) menunjukkan bahwa biaya pakan untuk ternak babi berkisar antara
70-80% dari keseluruhan biaya produksi. Santa (2012) yang melakukan penelitian di
Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa biaya pakan melebihi 80% dari keseluruhan
biaya produksi. Sementara pada kenyataannya akhir-akhir ini semenjak krisis moneter
melanda perekonomian, harga bahan pakan ternak mengalami peningkatan. Adanya
kenaikan biaya produksi tanpa diikuti dengan keuntungan merupakan masalah bagi
peternak karena biaya produksi merupakan faktor penentu dalam usaha peternakan.
Perubahan harga faktor produksi tentunya akan berdampak pada perubahan keuntungan
yang diterima. Dalam setiap usaha peternakan selalu mengharapkan keuntungan sebab
keberhasilan usaha peternakan banyak tergantung dari keuntungan yang diperoleh
peternak. Terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dalam beternak babi,
selain sebagai sumber protein juga dapat memberikan sumbangan yang besar bagi
peningkatan pendapatan keluarga peternak.
Untuk melihat apakah paket teknologi yang didiseminasikan menguntungkan
atau merugikan petani, dilakukan analisa usahatani. Dari Tabel 2 dapat dilihat dengan
kepemilikan 20 ekor babi penggemukkan (berat awal 15 Kg) dengan harga bibit ratarata Rp 600.000/ekor, dengan jumlah pakan per hari rata-rata 3 Kg per ekor. Selama 180
hari pemeliharaan, kelompok P1 mendapatkan berat 155 Kg/ekor (lebih berat 17,44%
dari babi-babi non pendampingan (P0). Dengan harga berat hidup pada waktu penjualan
Rp 23.000/Kg, maka keuntungan yang didapat dari pemeliharaan 20 ekor sebanyak Rp
34.288.600 ( Rp 1.714.430/ekor). Hal senada juga didapatkan pada penelitian Rivo
et.al. (2014) yang mendapatkan rata-rata harga jual ternak babi yang berlaku di
Kecamatan Tareran pada tahun 2014 pada harga Rp.23.000/kg berat hidup, dengan
harga bibit Rp.550.000/ekor. Rata-rata berat hidup ternak untuk fase starter 25 kg/ekor,
fase grower 105 kg/ekor, induk betina 141 kg/ekor dan pejantan 122 kg/ekor. Besarnya
keuntungan yang diperoleh peternak sebesar Rp.1.512.367/ekor/periode produksi. Hasil
analisis menunjukkan rata-rata keuntungan per tahun Rp. 13.611.309 atau rata-rata per
bulan sebesar Rp.1.944.472. Sedangkan hasil yang diperoleh Budiari dan S. Guntoro
(2014) pada pembesaran ternak babi yang diberikan Bio B mendapat bahwa perlakuan
probiotik Bio B memberikan keuntungan yang paling tinggi (R/C ratio 1,92)
dibandingkan tanpa Bio B (1,71). Lebih lanjut dijelaskan bahwa meningkatnya
keuntungan disebabkan karena peningkatan out put sebagai akibat dari peningkatan
pertumbuhan. Adanya pemberian probiotik Bio B memang
menyebabkan
meningkatnya in put sebesar (Rp 2.142,-) tetapi peningkatanin put tersebut nilainya jauh
lebih kecil dibandingkan peningkatan out put (Rp. 234.000,-).Pemberian probiotik
menyebabkan meningkatnya efisiensi usaha yang dapat dilihat dari R/C ratio dari 1,71
menjadi 1,92.
Babi-babi yang didampingi (P1) membutuhkan harga jual yang lebih rendah
untuk mendapatkan titik impas, demikian juga berat badan waktu penjualan,
pertumbuhan babi-babi yang didampingi memerlukan bobot hidup lebih rendah dari
pada babi yang tidak didampingi(P0) untuk mencapai titik impas.
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Demikian juga untuk kelayakan usaha, babi-babi yang didampingi dengan paket
teknologi yang didiseminasikan lebih layak untuk dilanjutkan, dengan B/C ratio sebesar
0,94 sedangkan babi-babi non pendampingan sebesar 0,42. Keterbatasan modal yang
dimiliki peternak mengakibatkan mereka membatasi jumlah ternak yang dipelihara dan
penggunaan faktor input sehingga akan berdampak pada tingkat keuntungan yang relatif
kecil. Hasil ini lebih rendah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Parwati
et.al.(2014) dimana rasio antara penerimaan dengan biaya menunjukkan bahwa
perlakuan cara petani memiliki B/C Rasio sebesar 1,40 lebih rendah dari B/C Rasio
babi-babi yang diberikan probiotik Bio B yang mencapai 1,61. Lebih lanjut dikatakan
bahwa pada perlakuan cara petani setiap Rp. 1000 biaya yang dikeluarkan untuk
usahatani penggemukkan ternak babi mampu mendatangkan penerimaan sebesar Rp.
1400. Sedangkan pada perlakuan yang diberikan probiotik bio B pada ransum ternak
babi penggemukkan mampu memberikan keuntungan jauh lebih banyak yaitu sebesar
Rp 1610 selama 114 hari.
Tabel 2 : Analisa usaha Penggemukkan babi dengan rata-rata
kepemilikan 20 ekor/KK
Komponen Input-Output

Non Pendampingan(P0)
(Rp)

Berat awal(Kg)
Bobot Jual(Kg)
A. Komponen Input
1. Bibit Babi (20 ekor)
2. Pakan Fase Starter
3. Pakan Fase Grower
4. Pakan Fase Finisher
5. Obat cacing, Vaksinasi dll
6. Tenaga kerja pemeliharaan
7. Penyusutan Kandang dan alat
B. Total Biaya Penggemukan
C. Penerimaan
(Bobot Non=132;
Pendampingan=1550; @
Rp23000
D. Keuntungan (C-B)
E. R/C Rasio (C/B)
F. B/C Rasio (D/B)
G. Titik Impas Harga (Rp/Kg bobot
hidup)
H. Titik Impas Produksi (Kg/Kg)
Sumber : Data primer diolah

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

Pendampingan (P1)
(Rp)

15
132

15,67
155

12000000
5.203.980

12000000
4.022.400

9.811.800
14.220.000
200.000
187000
1000000
42.622.780
60.720.000

7.668.000
11.934.000
200.000
187000
1000000
37.011.400
71.300.000

18.097.220
1,42
0,42
16.145

34.288.600
1,92
0,93
11.939

93

80
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KESIMPULAN
1. Pemberian Bio B kedalam air minum ternak babi penggemukkan sebanyak 2cc/1 liter
air minum memberikan peningkatan sebesar 34.48%), Demikian juga pada kenversi
ransum, P1 membutuhkan pakan lebih sedikit (3,41 Kg) bila dibandingkan P0 (5,29
Kg) untuk mencapai berat badan 1 Kg.
2. Dari analisa usaha didapat bahwa pemberian tambahan bio B kedalam air minum
mampu memberikan keuntungan lebih besar dengan B/C ratio sebesar 0,94
sedangkan babi-babi non pendampingan sebesar 0,42.
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ABSTRAK
Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung terkenal akan kekayaan dan
keanekaragaman kupu-kupu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekayaan dan
keanekaragaman kupu-kupu pada habitat peralihan antara ekosistem hutan dataran
rendah dan ekosistem hutan pegunungan bawah. Pengumpulan data kupu-kupu
dilakukan dengan menggunakan metode Pollard-walk Transect. Analisis data dilakukan
dengan menggunakan menghitung nilai indeks nilai penting, indeks keanekaragaman
hayati Shannon-Weinner, indeks dominansi Simpson, indeks kemerataan jenis Pielou
dan indeks kekayaan jenis Margalef. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa zona
peralihan menjadi habitat bagi cukup banyak jenis kupu-kupu. Kupu-kupu Cepora
timnatha, Delias rosenbergi dan Leptosia nina merupakan jenis kupu-kupu yang
memiliki nilai penting tertinggi. Nilai indeks keanekaragaman hayati kupu-kupu di
zona peralihan ini tergolong sedang, tidak ada jenis yang mendominasi, spesies tersebar
secara merata dan nilai indeks kekayaan jenis Margalef dari kupu-kupu di zona
peralihan ini tergolong tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi kupu-kupu di
zona peralihan tergolong cukup baik. Namun diperlukan adanya pengayaan tumbuhan
pakan untuk meningkatkan kekayaan dan kelimpahan populasi kupu-kupu.
Kata kunci: ekosistem hutan dataran rendah, ekosistem hutan pegunungan bawah,
kupu-kupu, Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, zona peralihan.
ABSTRACT
Bantimurung Bulusaraung National Park is famous for richness and diversity of
butterflies. This study aims to determine the richness and diversity of butterflies in
ecoton area between ecosystem of lowland forest and lower montane forest. The data of
butterflies’ population were collected using Pollard-Walk transect method. Data were
analyzed using the index of important value, Shannon-Weinner diversity, Simpson
dominance, Pielou evenness and Margalef diversity. The results showed that the
ecotone area between lowland forest ecosystem and lower montane forest ecosystem
were habitat for numerous species of butterflies. Cepora timnatha, Delias rosenbergi
dan Leptosia nina hold the highest important value index. The value of ShannonWeinner diversity index in the ecotone area was considered as moderate, there were no
dominant species, species were distributed evenly, and the value of Margalef diversity
index was considered as high. The condition of the butterflies in the ecotone area was
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good. However, it is necessary to plant fodder to increase the diversity and abundance
of butterfly populations.
Keywords: ecosystem of lowland forest, lower montane forest ecosystem, butterflies,
ecotone, Bantimurung Bulusaraung National Park
LATAR BELAKANG
Kekayan hayati tidak terdistribusi merata secara longitudinal maupun latitudinal.
Beberapa ahli menyatakan bahwa kekayaan hayati yang terbanyak dijumpai pada daerah
dengan lintang rendah dan menurun dengan bertambahnya derajat lintang. Bila
meninjau dari segi ketinggian tempat dari muka bumi, maka kekayaan hayati
membentuk kurva, sehingga kekayaan hayati akan terus meningkat hingga ketinggian
tertentu dan setelah melewati ketinggian tersebut, maka kekayaan hayati akan menurun.
Zona peralihan seringkali dipandang sebagai zona yang kaya akan keragaman hayati
karena merupakan areal tumpang tindih antara dua tipe ekosistem atau tipe habitat yang
berbeda (Lomolino, 2001). Brehm et al. (2007) yang melakukan pengamatan pada
kupu-kupu malam di Braulio Carillo National Park, Costarica, menyatakan bahwa
kekayaan spesies kupu-kupu malam (moth) berbeda pada setiap gradien ketinggian.
Secara latitudinal, kekayaan spesies kupu-kupu malam membentuk kurva, yang
jumlahnya makin bertambah, mulai dari zona peralihan, yaitu dari ketinggian 500 m dpl
hingga ketinggian 2.100 m dpl. Fleishman et al (1998) menyatakan bahwa kekayaan
kupu-kupu yang tertinggi dijumpai pada ketinggian sedang (intermediate elevation).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman kupu-kupu di zona peralihan yang
terletak diantara ekosistem dataran rendah dan ekosistem hutan pegunungan bawah,
yang merupakan ketinggian yang tergolong sedang, di Taman Nasional Bantimurung
Bulusaraung (TN Babul).
BAHAN DAN METODA
Bahan dan peralatan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alkohol 80%, kertas label,
styrofoam, amplop papilot. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah jaring
kupu-kupu (sweepnet), jarum suntik 5 ml, jarum pentul, pinset, kamper, buku
identifikasi, kamera, kotak koleksi, tally sheet dan alat tulis.
Metode penelitian
Penelitian dilakukan di zona khusus TN Babul. Zona khusus merupakan desa
atau dusun yang terletak di dalam kawasan taman nasional dan menjadi bagian dari
kawasan taman nasional. Zona khusus TN Babul ini secara administrasi terletak di
Dusun Gattareng Mattinggi Desa Gattareng Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros
Propinsi Sulawesi Selatan. Dusun Gattareng Mattinggi berada pada ketinggian 750 m –
900 m dpl. Pengumpulan data populasi dan keanekaragaman jenis kupu-kupu
menggunakan metode Pollard Walk Transect (Pellet 2007; Nowicki et al, 2008; van
Swaay et al, 2008). Pengamatan kupu-kupu dilakukan oleh dua orang pengamat. Salah
seorang pengamat melakukan pengenalan jenis terhadap kupu-kupu yang dijumpai dan
menghitung jumlah individu dari setiap jenis tersebut. Pengamat yang lain melakukan
pencatatan jumlah dan jenis kupu-kupu yang dijumpai pada tally sheet. Pencatatan
jumlah dan jenis kupu-kupu dilakukan terhadap kupu-kupu yang dijumpai pada jarak 5
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meter dari kedua sisi transek (2,5 m di sisi kiri dan 2,5 m di sisi kanan, dan ketinggian 5
m) (van Swaay et al., 2008).

Gambar 1. Lokasi penelitian keanekaragaman kupu-kupu

Pengamatan kupu-kupu dilakukan melalui empat buah transek masing-masing
berukuran panjang 600 - 800 meter, yang diletakkan memotong garis kontur.
Pengamatan dilakukan pada pagi hari mulai pukul 09.00 hingga pukul 11.00 dan sore
hari pada pukul 15.00 hingga pukul 17.00, yang merupakan saat kupu-kupu sedang aktif
(Pellet 2007). Pencatatan jumlah dan jenis secara langsung, terutama dilakukan
terhadap kupu-kupu yang berukuran besar dan telah diketahui secara pasti nama
spesiesnya. Untuk kupu-kupu yang belum diketahui secara pasti nama spesiesnya,
dilakukan penangkapan dengan jaring. Kupu-kupu yang ditangkap dimasukkan ke
dalam amplop spesimen (amplop papilot). Setiap amplop hanya berisi satu ekor kupukupu. Koleksi kupu-kupu selanjutnya dipisahkan berdasarkan morfo-species di
laboratorium Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Penelitian Kehutanan Makassar,
dan untuk kupu-kupu yang belum dapat dikenali spesiesnya, dikirim ke Pusat Penelitian
dan Pengembangan Zoologi LIPI untuk identifikasi hingga ke tingkat spesies.
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Analisis data
Analisis data dilakukan dengan menghitung:
a. Indeks Keanekaragaman Jenis kupu-kupu.
Untuk mengetahui keanekaragaman jenis kupu-kupu, digunakan rumus ShannonWiener (Fachrul 2007), yaitu:
dimana
..................................(1)
Keterangan: pi = perbandingan antara jumlah individu spesies ke i dengan
jumlah total individu.
b.

c.

Indeks kemerataan jenis Pielou (Indeks Evennes).
Untuk mengetahui merata atau tidaknya pola sebaran spesies, menggunakan
rumus (Fachrul 2007):
……………………………………………………….... (2)
Keterangan: e = indeks evenness (Indeks Kemerataan)
S
= banyaknya jenis flora atau fauna pada suatu
tipe habitat.
Indeks Dominansi Simpson.
Untuk menunjukkan adanya spesies yang mendominasi suatu komunitas, yaitu
(Fachrul, 2007):
……………………………………………(3)
Keterangan:

d.

D
= indeks dominansi
ni
= jumlah individu jenis ke – i
N
= jumlah total individu
Indeks Kekayaan Jenis Margalef (Fachrul, 2007), yaitu:
................................................................................(4)
Keterangan:

R = Indeks Kekayaan Jenis Margalef
S = Jumlah jenis kupu-kupu
n = Jumlah seluruh individu

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kekayaan dan keanekaragaman kupu-kupu
Zona peralihan antara ekosistem hutan dataran rendah dan ekosistem hutan
pegunungan bawah yang terletak di dusun Gattareng Mattinggi berupa hutan alam
campuran, yang mengelilingi areal kebun dan pemukiman penduduk. Areal kebun
penduduk umumnya ditanami dengan beraneka tanaman pertanian, seperti kemiri,
cengkeh, coklat, kopi. Juga terdapat sawah, ladang jagung, cabe maupun areal terbuka
yang berisi rerumputan.
Zona peralihan ini tergolong cukup kaya akan spesies kupu-kupu. Selama
penelitian dijumpai 29 spesies kupu-kupu, dengan kelimpahan sebesar 49 ekor per
hektar. Kupu-kupu yang dijumpai di zona peralihan ini berasal dari lima familia,
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dengan familia yang terbanyak jumlah spesiesnya adalah familia Nymphalidae. Kupukupu yang berasal dari familia Nymphalidae merupakan kupu-kupu dengan jumlah
spesies yang paling banyak dijumpai di lokasi penelitian. Selain di zona peralihan TN
Babul, ternyata, di berbagai lokasi lain, kupu-kupu yang berasal dari familia
Nymphalidae juga merupakan kupu-kupu dengan jumlah spesies terbanyak dijumpai,
seperti di Sungai Sarah, Aceh Besar (Suwarno et al., 2013), Gunung Gongsu, Riau
(Bibas et al., 2016), Situ Cangkuang, Garut (Putri, A.M.R., 2016). Hal ini dapat
disebabkan karena lebih banyak spesies kupu-kupu yang berasal dari familia
Nymphalidae yang mampu untuk beradaptasi dengan kondisi habitat yang terdapat di
zona peralihan. Faktor lain yang dapat menyebabkan lebih banyaknya jumlah spesies
kupu-kupu yang berasal dari familia Nymphalidae adalah lebih beragamnya variasi
spesies tumbuhan pakan yang dapat menjadi pakan, terutama ulat kupu-kupu yang
berasal dari familia Nymphalidae. Selain beragamnya variasi spesies tumbuhan pakan
yang tersedia, ketersediaan jumlah individu (kerapatan) tumbuhan pakan juga menjadi
faktor yang berpengaruh terhadap kupu-kupu di zona peralihan. Hal ini terlihat dari
meskipun lebih banyak spesies kupu-kupu yang berasal dari familia Nymphalidae,
namun kupu-kupu yang memiliki nilai penting tertinggi adalah kupu-kupu yang berasal
dari familia Pieridae, yaitu Cepora timnatha, Delias rosenbergi dan Leptosia nina.
Banyaknya kupu-kupu dari familia Pieridae yang dijumpai di lokasi penelitian dapat
disebabkan karena di lokasi penelitian dapat dijumpai tumbuhan pakan bagi kupu-kupu,
terutama ulat kupu-kupu, seperti tumbuhan yang berasal dari familia Capparaceae dan
Fabaceae, yang jumlahnya lebih mampu untuk menopang kehidupan bagi lebih banyak
individu kupu-kupu dari familia Pieridae dibanding familia lain.
Pada populasi kupu-kupu yang hidup di zona peralihan antara ekosistem hutan
dataran rendah dan ekosistem hutan pegunungan bawah ini tidak terdapat spesies yang
mendominasi (Brower dan Zar, 1998), yang terlihat dari nilai indeks dominansi
Simpson sebesar 0.04. Penyebaran individu pada populasi kupu-kupu yang hidup di
zona peralihan ini juga tergolong merata, yang terlihat dari nilai indeks kemeratan jenis
yang nilainya tergolong tinggi, yaitu 0.096 (Brower dan Zar, 1998). Kedua hal tersebut
dapat menunjukkan bahwa populasi kupu-kupu di zona peralihan berada dalam kondisi
baik dan tergolong stabil.
Jika ditinjau berdasarkan nilai indeks keanekaragaman hayati Shannon-Weinner,
maka populasi kupu-kupu yang dijumpai di zona peralihan ini memiliki nilai indeks
keanekaragaman jenis yang tergolong sedang (3.24) (Brower dan Zar, 1998). Namun
bila ditinjau dari nilai indeks kekayaan jenis Margalef, maka kupu-kupu yang hidup di
zona peralihan ini memiliki kekayaan jenis yang tergolong tinggi (7.19) (Margurran,
1988).
Hal ini menunjukkan walaupun dari segi keanekaragaman spesies
(heterogenitas), populasi kupu-kupu yang dijumpai di zona peralihan ini memiliki
tingkat heterogenitas yang tergolong sedang, namun sebenarnya populasi kupu-kupu di
tempat ini kaya akan spesies kupu-kupu. Tingginya nilai indeks kekayaan jenis
Margalef dapat disebabkan karena nilai indeks kekayaan jenis Margalef hanya
merupakan perbandingan dari jumlah spesies dan nilai logaritma dari jumlah individu.
Akibatnya, pada populasi dengan jumlah spesies dalam jumlah individu yang hanya
sedikit, maka akan menyebabkan nilai indeks kekayaan jenis juga menjadi tinggi.
Tidak seperti berbagai jenis satwa lain yang akan memperlihatkan kurva
peningkatan biodiversitas dengan peningkatan ketinggian tempat, maka kupu-kupu pada
zona peralihan ini tidak memperlihatkan hal tersebut. Bila ditinjau dari jumlah individu
dan jumlah spesies kupu-kupu, maka jumlah individu dan jumlah spesies kupu-kupu
yang dijumpai di zona peralihan TN Babul ternyata tidak sebanyak jumlah individu dan
jumlah spesies yang dijumpai di ekosistem hutan dataran rendah maupun ekosistem
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karst. Pada ekosistem karst, Putri et al (in press) dapat menjumpai 109 spesies kupukupu, sedangkan pada ekosistem hutan dataran rendah yang berupa hutan kemiri, dapat
dijumpai 42 spesies kupu-kupu (Putri, 2016), yang merupakan jumlah yang jauh lebih
banyak dibanding kupu-kupu yang dijumpai di zona peralihan ini.

Tabel 1. Populasi kupu-kupu di zona peralihan antara ekosistem
dan ekosistem hutan pegunungan bawah TN Babul
No
Spesies
Familia
INP
1 Faunis menado
Nymphalidae 9.49
2 Leptosia nina
Pieridae
13.57
3 Cyrestis strigata
Nymphalidae 9.49
4 Neptis ida
Nymphalidae 11.53
5 Melanitis leda
Nymphalidae 4.74
6 Cepora timnatha
Pieridae
19.69
7 Hypothecla honos Lycaenidae
4.74
8 Delias rosenbergi Pieridae
15.61
Tirumala
9 choaspes
Nymphalidae 4.74
10 Charaxes solon
Nymphalidae 9.49
11 Jamides aratus
Lycaenidae
4.74
12 Telicota ohara
Hesperiidae
4.74
Ypthima
13 kaledonda
Nymphalidae 11.53
14 Celaenorrhinus sp Hesperiidae
4.74
Hypolimnas
15 bolina
Nymphalidae 4.74
16 Allotinus major
Lycaenidae
4.74
Papilio
17 ascalaphus
Papilionidae
4.74
18 Symbrenthia lilaea Nymphalidae 4.74
19 Papilio polythes
Papilionidae
4.74
20 Nacaduba beroe
Lycaenidae
4.74
Notocrypta
21 paralysos
Hesperiidae
4.74
22 Parnara bada
Hesperiidae
4.74
23 Prosotas dubiosa
Lycaenidae
4.74
24 Ypthima loryma
Nymphalidae 4.74
Hypolycaena
25 sipylus
Lycaenidae
4.74
26 Anthene vilosa
Lycaenidae
4.74
Taractrocera
27 ardonia
Hesperiidae
4.74
28 Junonia hedonia
Nymphalidae 4.74
29 Ideopsis juventa
Nymphalidae 4.74
200
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hutan dataran rendah
H’
0.14
0.18
0.14
0.16
0.09
0.23
0.09
0.20
0.09
0.14
0.09
0.09
0.16
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
3.24
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Kisaran dan tingkat kelimpahan individu per spesies
Kondisi lain yang menunjukkan bahwa kupu-kupu yang dijumpai di zona
peralihan tidak sebanyak kupu-kupu yang dijumpai di ekosistem karst maupun hutan
dataran rendah adalah kisaran kelimpahan anggota spesies. Jika jumlah individu yang
dijumpai pada setiap spesies diurutkan berdasarkan kisaran kelimpahan spesies, maka
pada zona peralihan ini, jumlah individu yang mewakili setiap spesies kisarannya tidak
terlalu besar, yaitu hanya 1 – 7 individu saja per spesies atau rata-rata 1.69 individu per
spesies. Sangat berbeda dengan kisaran kelimpahan spesies pada ekosistem karst dan
ekosistem hutan dataran rendah yang nilainya berkisar antara 1 – 400 indivudu per
spesies, dengan rata-rata 17 individu per spesies.
Faktor berikutnya yang menunjukkan bahwa komunitas kupu-kupu di zona
peralihan tidak sekaya ekosistem karst dan hutan dataran rendah adalah dengan melihat
tingkat kelimpahan kupu-kupu di zona peralihan yang tergolong kecil, yaitu hanya < 7
ekor per spesies dan dua per tiganya (72.41%) merupakan spesies yang hanya diwakili
oleh satu individu saja. Kondisi ini sangat berbeda dengan kekayaan kupu-kupu pada
ekosistem karst maupun ekosistem hutan dataran rendah, seperti pada hutan kemiri TN
Babul, yang hanya sedikit spesies yang dijumpai dalam individu tunggal.
Berbagai faktor dapat menyebabkan jumlah individu maupun jumlah spesies
kupu-kupu yang dijumpai di zona peralihan tidak sebanyak di daerah hutan dataran
rendah maupun di kawasan karst, antara lain pengaruh kemampuan adaptasi spesies
kupu-kupu terhadap faktor lingkungan, terutama terhadap ketinggian, juga karena
keterbatasan variasi jenis maupun keterbatasan jumlah individu vegetasi tumbuhan
pakan, terutama pakan ulat, yang hidup di zona peralihan ini dibanding yang hidup di
ekosistem hutan dataran rendah maupun ekosistem karst. Perubahan areal zona khusus
menjadi areal yang lebih terbuka, yang berupa sawah, ladang maupun kebun penduduk
diduga menjadi penyebab menurunnya ketersediaan tumbuhan pakan. Mengingat ciri
khas kawasan TN Babul adalah kekayaan kupu-kupu, yang ditandai dengan penggunaan
kupu-kupu pada lambang, logo, maupun slogan TN Babul, maka kurangnya jumlah
individu dan jumlah spesies yang dijumpai di zona peralihan perlu mendapat perhatian
dari pengelola TN Babul. Untuk itu pihak pengelola dapat lebih menggalakkan
penanaman tumbuhan pakan kupu di berbagai lokasi TN Babul agar ciri khas TN Babul
sebagai the kingdom of butterfly tetap dapat dijumpai di seantero kawasan TN Babul.
KESIMPULAN DAN SARAN
Zona peralihan menjadi habitat bagi cukup banyak jenis kupu-kupu. Nilai
indeks keragaman hayati kupu-kupu di zona peralihan ini tergolong sedang dan tidak
ada jenis yang mendominasi. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi kupu-kupu di zona
peralihan tergolong cukup baik. Meskipun demikian, jumlah individu dan jumlah
spesies kupu-kupu yang dijumpai di zona peralihan tersebut tergolong lebih rendah
dibanding yang dijumpai di ekosistem karst maupun hutan dataran rendah. Selain
faktor kemampuan adaptasi spesies kupu-kupu terhadap faktor lingkungan, kurangnya
variasi dan jumlah tumbuhan pakan diduga menjadi penyebab hal tersebut. Untuk itu
diperlukan adanya pengayaan tumbuhan pakan untuk meningkatkan kekayaan kupukupu.
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ABSTRAK
Buncis tegak (Phaseolus vulgaris L.)merupakan jenis buncis dengan habitat tegak/erect,
bukan merambat seperti habitus tanaman buncis pada umumnya. Ukuran tanaman relatif
pendek, dengan polong yang menggantung, sehingga diperlukan penutup tanah (mulsa)
untuk menghindarkan polong buncis muda dari percikan air akibat penyiraman maupun
hujan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh
aplikasi beberapa jenis mulsaterhadap pertumbuhan dan produksi buncis
tegak.Percobaan dilakukan secara paralel pada lahan datar dan lahan miring di kebun
percobaan Cikabayan Kampus IPB, Dramaga Bogor, Jawa Barat.Penelitian ini
menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) satu faktor dengan 3 taraf
perlakuan jenis mulsa, yaitu tanpa mulsa (M0), mulsa plastik hitam perak (M1) dan
biomulsa Arachis pintoi (M2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum
tanaman buncis tegak pada perlakuan mulsa plastik hitam perak di lahan datar maupun
di lahan miring memiliki nilai pertumbuhan (tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah
cabang dan kehijauan daun) dan komponen hasil tanaman buncis tegak(umur berbunga,
jumlah polong per tanaman, jumlah polong per petak, bobot polong layak pasar per
tanaman, bobot polong layak pasar per petak, bobot polong tidak layak pasar, panjang
polong, panjang akar dan produktivitas)terbaik dibandingkan dengan perlakuan tanpa
mulsa maupun biomulsa Arachis pintoi.
Kata kunci:

Arachis pintoi, mulsa plastik, jumlah polong per tanaman, bobot polong
layak pasar

ABSTRACT
Dwarf green bean (Phaseolus vulgaris L.) is a type of green bean with upright habitus
instead of climber like green bean plants in general. Plant height is relatively short,
with hanging pods. It is considered necessary to apply soil cover (mulch) to prevent
young pods from water splashing because of irrigation or rain. This study was
conducted to obtain information of different type of mulch application on the growth
and production of dwarf green beans. Experiments were performed in paralel on flat
and slopy land at Cikabayan Experimental Station,IPB, Dramaga, Bogor. Randomized
completely block design (RCBD) was used in this experiment with a single factor; types
of mulch, and three levels of treatment; no mulch, plastic mulch and Arachis pintoi
biomulch. Based on the result, generally the treatment of plastic mulch both on flat and
slopy land has the best growth variables (plant height, number of leaves, number of
branches and leaves colour) and yield variables (days to flowering, number of podsper
plant, number of pods per plot, marketable pods weight per plant, marketable pods per
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plot, not marketable pods weight, pod length, root length and productivity) compared to
treatment ofno mulch and Arachis pintoi biomulch.
Keywords: Arachis pintoi, plastic mulch, number of pods per plant, marketable pod
weight
LATAR BELAKANG
Salah satu sayuran sumber protein nabati yang banyak dikonsumsi masyarakat
Indonesia adalah buncis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
(2015), pada tahun 2011 produksi buncis mencapai 334 659 ton, sedikit menurun
menjadi 322 145 ton pada tahun 2012 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun
2013 menjadi 327 378 ton. Volume produksi yang fluktuatifmungkin disebabkan oleh
kondisi iklim yang berbeda antar tahun.
Budidaya tanaman buncis banyak dilakukan pada lahan yang miring seperti di
pegunungan, dimana hal ini menyebabkan diperlukannya usaha pengendalian
lingkungan tumbuh yang baik untuk mengurangi erosi karena tanah terkikis hujan dan
serangan penyakit akibat kondisi lahan yang lembab.
Buncis tegak (Phaseolus vulgaris L.)merupakan jenis buncis dengan habitat
tegak/erect, bukan merambat seperti habitus tanaman buncis pada umumnya. Ukuran
tanaman relatif pendek, dengan polong yang menggantung, sehingga diperlukan
penutup tanah (mulsa) untuk menghindarkan polong buncis muda dari percikan air
hujan ataupun irigasi. Air hujan atau irigasi yang mengenai tanah lalu memercik ke
polong dapat membawa cendawan yang mudah menyebabkan busuk pada polong.
Aplikasi mulsa mempengaruhi evaporasi dan kondisi suhu tanah, sehingga
kelembaban tanah dapat dipertahankan (Sugiono, 2007). Tanah menjadi terlindung dari
bahaya aliran air dan resapan air ke dalam tanah akan semakin baik (Rosliani et al.,
2002). Pada sistem budidaya sayuran di lahan kering yang berlereng, erosi terjadi
terutama pada periode awal pertumbuhan tanaman yang menyebabkan lahan
terdegradasi dan menurun produktivitasnya. Tanaman Arachis pintoi berpotensi besar
digunakan sebagai biomulsa untuk mencegah erosi tanah, karena susunan batang dan
perakarannya dapat melindungi tanah dari daya rusak intensitas hujan yang tinggi.
Sebagai contoh, di Costa Rica, kacang hias ini ditanam di sepanjang pinggir saluran
irigasi untuk mengontrol erosi dan pertumbuhan gulma. Usaha tani kopi di Sumberjaya,
Lampung Barat, penanaman leguminosa ini juga mampu menekan erosi sebesar 11-85%
(Maswar, 2004).Penelitian ini bertujuan mempelajari seberapa besar pengaruh aplikasi
mulsa dalam upaya meningkatkan produktivitas pada budidaya buncis tegak.
BAHAN DAN METODA
Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Cikabayan Bawah kampus IPB,
Dramaga Bogor. Areal penelitian datar dan bertopografi miring dengan elevasi 250 m
dpl dan curah hujan rata-rata 2 860.6 mm/tahun. Penelitian dimulai bulan Desember
2014sampai Juni 2015.Percobaan dilakukan secara paralel pada lahan datar (0%) dan
lahan miring (10%). Penelitian ini menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak
(RKLT) satu faktor dengan 3 taraf perlakuan jenis mulsa, yaitu tanpa mulsa, mulsa
plastik hitam perak (MPHP) dan biomulsa A. pintoi. Setiap perlakuan diulang empat
kali. Setiap satuan percobaan berbentukbedengan berukuran 10 m x 1.2 m. Di setiap
bedeng ditanam tanaman buncis tegak dengan jarak tanam 40 cm x 25 cm (zigzag)
sebagai tanaman utama.
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Jika terdapat pengaruh nyata dari perlakuan yang diuji berdasarkan uji ragam
pada taraf nyata 95%, maka dilakukan uji lanjut untuk melihat perbedaan antar
perlakuan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 95% (Gomez dan
Gomez, 1995).
Model aditif linear yang digunakan adalah
Yij = μ + τi + βj + ɛij , dimana i = 1,2,3,4,5 ; j = 1,2,3
Keterangan:
Yij = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j
μ = rataan umum
τi = pengaruh jenis mulsa ke-i
βj = pengaruh kelompok ke-j
ɛij =pengaruh acak pada jenis mulsa ke-i dan kelompok ke-j
Pengolahan tanah dilakukan sedalam 20 cm dua minggu sebelum penanaman A.
pintoi, selanjutnya digaru dan diratakan dengan cangkul. Petak-petak percobaan dibuat
dengan ukuran 10 m x 1.2 m dengan jarak antar petak 30 cm dan jarak antar ulangan 50
cm. Pemberian pupuk kandang, kapur, dan pupuk dasar dilakukan setelah pembuatan
bedengan tepat pada lubang tanam, kemudian ditunggu selama dua minggu. Pupuk
dasar yang digunakan adalah campuran pupuk Urea (200 kg/ha), SP-36 (150 kg/ha),
KCl (150 kg/ha). Aplikasi pupuk dasar pada perlakuan biomulsa A. pintoi dan tanpa
mulsa dilakukan dua minggu sebelum penanaman buncis sedangkan aplikasi pupuk
dasar pada perlakuan mulsa plastik hitam perak dilakukan sebelum pemasangan mulsa
tepat di lubang tanam.
Bahan tanam A. pintoi yang digunakan untuk penelitian adalah berbentuk stek
batang yang diperbanyak sendiri. Ukuran stek seragam dan umur pengambilan sama
serta masih segar. Stek berukuran 15 cm atau empat ruas direndam selama satu malam
dalam air yang telah dicampur dengan 1 g rootone dalam 1 liter air. Stek tersebut
ditanam dengan jarak antar stek 15 cm x 15 cm.
Penanaman benih buncis dilakukan dengan membuat lubang tanam terlebih
dahulu. Jumlah benih yang ditanam sebanyak satu benih per lubang tanam. Lubang
dibuat menggunakan tugal. Jarak tanam yang digunakan 40 cm x 25 cm (zigzag).
Pemupukan susulaan dilakukan setelah tanaman buncis sudah berumur 4 minggu
setelah tanam (MST). Pupuk yang digunakan adalah Gandasil D sebagai starter solution
dengan konsentrasi 20 g per 10 liter air dan NPK 16-16-16 sebanyak 100 g per 10 liter
air dilakukan seminggu sekali selama fase vegetatif dan generatif.
Pemanenan buncis dilakukan pada tanaman yang telah berumur 38-45 hari
setelah tanam. Pemanenan dilakukan dengan cara memetik polong yang sudah cukup
umur.Pengamatan yang dilakukan meliputi:
1. Daya tumbuh buncis (%). Daya tumbuh diukur seminggu setelah tanam kemudian
pengukuran dilakukan lagi pada saat seminggu setelah penyulaman.
2. Tinggi tanaman (cm). Pengukuran tinggi tanaman dilakukan pada saat tanaman
berumur 2-5MST. Tinggi tanaman diukur dari permukaan tanah sampai titik
tumbuhdengan menggunakan penggaris dan meteran.
3. Jumlah daun (helai). Penghitungan jumlah daun dilakukan pada saat tanaman
berumur 2-5MST. Jumlah daun dihitung berdasarkan jumlah daun yang
telahmembuka dengan sempurna (trifoliate).
4. Jumlah cabang (cabang). Penghitungan jumlah cabang dilakukan pada saat
tanaman berumur 3-5 MST.
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5.

Panjang akar (cm). Panjang akar diukur segera setelah panen berakhir, mulai dari
pangkal akar sampai ujung akar terpanjang, dengan menggunakan meteran.
6. Kehijauan daun. Kehijauan daun diukur pada daun dewasa ketika tanaman
berumur 6 MST dengan menggunakan bagan warna daun.
7. Umur berbunga (HST). Umur berbunga diamati pada saat tanaman sudah berbunga
sekitar 75 % dari populasi.
8. Jumlah polong (polong). Jumlah polong dihitung berdasarkan jumlah polong yang
dipanen dari tiap tanaman contoh dan juga tiap petak pada masing-masing
perlakuan.
9. Bobot polong (g). Bobot polong dihitung berdasarkan hasil panen polong dari tiap
tanaman contoh dan juga tiap petak pada masing-masing perlakuan yang ditimbang
menggunakan timbangan analitik.
10. Panjang polong (cm). Panjang polong diukur dari pangkal polong hingga ujung
polong dengan menggunakan meteran. Polong yang diukur adalah polong yang
telah dipanen dari tanaman contoh pada masing-masing perlakuan.
11. Produksi tanaman (ton/ha). Produksi tanaman diperoleh dari hasil perkalian peubah
bobot polong per tanaman dengan populasi ideal buncis per hektar.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Biomulsa A. pintoi ditanam 3 bulan sebelum penanaman tanamn buncis tegak.
Pada 90 HST, persentase penutupan permukaan bedengan oleh A. pintoi sebesar 94.8%
di lahan miring dan 84.4% di lahan datar. Penutupan A. pintoi sebesar 100 % dapat
diperoleh setelah umur tanaman lebih dari 90 HST (Baharuddin, 2010). Kecepatan
tumbuh A. pintoi pada percobaan ini lambat, sehingga pertumbuhan gulma lebih cepat
karena daya saing A. pintoi yang rendah. Pemasangan mulsa plastik hitam perak
(MPHP) pada bedeng percobaan dilakukan pada hari ke-90 setelah A. pintoi ditanam.
Berdasarkan hasil sidik ragam, perlakuan jenis mulsa di lahan datar secara
umum memberikan pengaruh yang sangat nyata dan nyata terhadap peubah pengamatan
pertumbuhan tanaman yakni tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang, umur
berbunga, kehijaun daun, jumlah polong per tanaman, jumlah polong per petak, bobot
polong per tanaman, bobot polong per petak, panjang polong dan panjang akar(Tabel 1).
Hasil sidik ragam pada lahan miring menunjukkan bahwa perlakuan jenis mulsa juga
secara umum memberikan pengaruh yang sangat nyata dan nyata terhadap peubah
pengamatan pertumbuhan tanaman yakni tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang,
umur berbunga, kehijaun daun, jumlah polong per tanaman, jumlah polong per petak,
bobot polong per tanaman, bobot polong per petak, dan panjang akar(Tabel 1).
Pertumbuhan Vegetatif dan Generatif Tanaman Buncis Tegak
Hasil analisis data vegetatif tanaman buncis tegak menunjukkan bahwa
penggunaan jenis mulsa memberikan respon yang berbeda terhadap tinggi tanaman,
jumlah daun, dan jumlah cabang di lahan datar dan lahan miring. Secara umum, respon
tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah cabang buncis tegak terbaik hingga 5 MST
terdapat pada perlakuan mulsa plastik hitam perak di lahan datar dan lahan miring.
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Tabel 1. Rekapitulasi analisis ragam pengaruh perlakuan jenis mulsa untuk mencegah
erosi terhadap pertumbuhan dan produksi buncis tegak di lahan datar dan
lahan miring
Lahan Datar
Lahan Miring
Peubah
F-hitung KK (%) F-hitung
KK (%)
tn
tn
Daya Tumbuh (%)
2.38
22.75
2.38
22.75
Tinggi Tanaman (cm)
2 MST
12.59**
4.18
3.93tn
5.80
3 MST
3.49tn
9.75
3.48tn
9.44
4 MST
8.45*
14.68
17.26** 10.13
5 MST
5.56*
16.70
12.06** 11.11
Jumlah Daun (helai)
2 MST
9.00*
2.81
0.43tn
4.33
tn
3 MST
2.15
12.93
3.13tn
7.06
tn
4 MST
4.01
13.60
35.85**
6.00
5 MST
0.96tn
31.74
66.98**
5.95
Jumlah Cabang (cabang)
3 MST
2.41tn
19.66
4.03tn
18.28
4 MST
7.83*
24.09
57.64** 11.14
5 MST
7.76*
23.97
126.53**
5.22
Umur Berbunga
18.06**
9.89
34.20**
2.01
Kehijauan Daun
12.37**
9.01
62.83**
2.83
Jumlah polong per tanaman
23.16**
21.79
22.73** 12.77
Jumlah polong per petak
25.07**
28.04
34.33** 18.01
Bobot polong layak pasar per
27.12**
21.25
28.20** 11.75
tanaman
Bobot polong layak pasar per petak
26.34**
28.64
40.29** 16.87
tn
Bobot polong tidak layak pasar
2.68
15.31
1.21tn
31.56
Panjang polong
5.79*
6.35
0.56tn
9.75
Panjang akar
25.45**
9.40
87.98**
7.85
Keterangan: MST:minggu setelah tanam, KK: koefisien keragaman, **: berbeda sangat
nyata pada uji BNJ α=5%, *: berpengaruh nyata pada uji BNJ α=5%, tn:
berpengaruh tidak nyata.

Tabel 2.Pengaruh perlakuan jenis mulsa terhadap tinggi tanaman buncis tegak
Tinggi tanaman buncis pada umur
Perlakuan
2 MST 3 MST 4 MST
5 MST
---------------------- (cm) -------------------Lahan datar
Tanpa mulsa
9.8b
17.9
30.6ab
39.5a
MPHP
11.3a
21.4
40.1a
53.4a
Biomulsa Arachis pintoi
10.9a
18.0
26.6b
37.7a
Lahan miring
Tanpa mulsa
10.5
16.6
34.3a
48.9a
MPHP
11.4
19.8
40.6a
55.5a
Biomulsa A. pintoi
11.7
17.9
26.4b
37.4b
Keterangan: Nilai yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan
tidak berbeda nyata pada taraf uji BNJ α=5 %.
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Tabel 2menunjukkan perlakuan mulsa plastik hitam perak di lahan datar
menghasilkantinggi tanaman tertinggi di lahan datar dan lahan miring terdapat pada
perlakuan mulsa plastik hitam perak pada 3, 4 dan 5 MST.Hasil tinggi tanaman pada 5
MST di lahan datar (53.4 cm) dan lahan miring (55.5 cm). Nilai ini tidak berbeda
dengan semua perlakuan di lahan datar, namunlebih baik dari perlakuan biomulsa A.
pintoi di lahan miring. Tinggi tanaman buncis tegak pada perlakuan tersebut sudah
melampaui tinggi optimum tanaman buncis tegak berdasarkan Balitsa (2006), yaitu 50
cm. Perlakuan mulsa plastik hitam perak di lahan datar dan lahan miring menunjukkan
tinggi tanaman lebih tinggi dari perlakuan lain diduga karena kondisi lingkungan
tumbuh yang lebih baik yang mana dapat menjaga kondisi kelembaban tanah dan suhu
tanah (Sugiono, 2007).
Tabel 3. Pengaruh perlakuan jenis mulsa terhadap jumlah daun tanaman buncis tegak
Jumlah daun buncis pada umur
Perlakuan
2 MST
3 MST
4 MST
5 MST
---------------- (helai) -----------------Lahan datar
Tanpa mulsa
1.0b
2.8
5.2
8.0
MPHP
1.0b
3.0
6.3
12.0
Biomulsa Arachis pintoi
1.1a
2.5
4.8
7.8
Lahan miring
Tanpa mulsa
1.0
2.9
6.0a
10.8b
MPHP
1.0
2.9
6.5a
12.3a
Biomulsa A. pintoi
1.0
2.6
4.5b
7.4c
Keterangan: Nilai yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan
tidak berbeda nyata pada taraf uji BNJ α=5 %.
Berdasarkan Tabel 3, jumlah daun tanaman buncis tegak yang paling tinggi di
lahan datar pada 2 MST adalah pada perlakuan biomulsa A. pintoi1.1 helai sedangkan di
lahan miring nilai jumlah daun sama untuk semua perlakuan (1.0 helai). Jumlah daun
tanaman buncis umur 4-5 MST terbanyak pada perlakuan mulsa plastik hitam perak di
lahan lahan miring. Menurut McWilliams et al. (1999) suhu tanah yang rendah akan
meningkatkan jumlah daun pada jagung manis.
Tabel 4. Pengaruh perlakuan jenis mulsa terhadap jumlah cabang tanaman buncis
tegak
Jumlah cabang buncis pada umur
Perlakuan
3 MST
4 MST
5 MST
Lahan datar
Tanpa mulsa
0.7
1.6b
3.1b
MPHP
1.0
2.7a
5.3a
Biomulsa Arachis pintoi
0.8
1.5b
3.1b
Lahan miring
Tanpa mulsa
0.9
2.2b
4.1b
MPHP
1.0
2.8a
5.5a
Biomulsa A. pintoi
0.7
1.1c
3.0c
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Keterangan: Nilai yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan
tidak berbeda nyata pada taraf uji BNJ α=5 %.
Persaingan yang terjadi antara tanaman buncis tegak dengan A. pintoidalam
memperoleh unsur hara terutama nitrogen, intensitas cahaya, dan air menyebabkan
pertumbuhan vegetatif buncis tegak terhambat. Menurut Kurniawan (2012) intensitas
cahaya sebagai salah satu faktor pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh kompetisi antara
tanaman budidaya dengan tanaman penutup tanah. Perlakuan intensitas cahaya yang
diturunkan biasanya diikuti dengan penurunan jumlah cabang tanaman. Penurunan
jumlah cabang tanaman dikarenakan intensitas cahaya yang rendah, sehingga tanaman
tumbuh tinggi dan hasil fotosintesis yang digunakan untuk pembentukan cabang sedikit,
akibatnya jumlah cabang sedikit. Peningkatan intensitas cahaya akan meningkatkan
proses fotosintesis pada tanaman, karena cahaya matahari merupakan sumber energi
bagi fotosintesis. Tabel 4 menunjukkan bahwa respon jumlah cabang terbanyak pada 3
MST hingga akhir pengamatan terdapat pada perlakuan mulsa plastik hitam perak di
lahan datar dan juga di lahan miring. Nilai jumlah cabang pada perlakuan mulsa plastik
hitam perak pada 4 MST dan 5 MST berbeda nyata dengan semua perlakuan baik itu di
lahan datar maupun di lahan miring.
Tabel 5. Pengaruh perlakuan jenis mulsa terhadap umur berbunga, kehijauan daun, dan
panjang akar tanaman buncis tegak
Umur berbunga
Kehijauan Panjang akar
Perlakuan
(HST)
daun
(cm)
Lahan datar
Tanpa mulsa
38.75a
2.98b
10.09b
MPHP
34.50b
3.73a
14.21a
Biomulsa A. pintoi
40.25a
2.78b
9.26b
Lahan miring
Tanpa mulsa
38.50a
3.43b
15.30b
MPHP
34.50b
3.90a
20.05a
Biomulsa A. pintoi
38.00a
3.13c
9.16c
Keterangan: Nilai yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan
tidak berbeda nyata pada taraf uji BNJ α=5 %.
Pengamatan vegetatif tanaman buncis tegak di lapang menunjukkan
pertumbuhan yang lambat pada perlakuan biomulsa A. pintoi baik itu di lahan datar
maupun di lahan miring, sebagian tanaman tumbuh kerdil. Hal ini disebabkan oleh
persaingan ruang tumbuh dengan biomulsa A. pintoi. Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai
kehijauan daun tertinggi di lahan datar (3.73) dan lahan miring (3.9) terdapat pada
perlakuan mulsa plastik hitam perak begitu juga dengan peubah panjang akar tanaman
di lahan datar (14.21 cm) dan lahan miring (20.05 cm) serta peubah umur berbunga
tanaman paling cepatdi lahandatardan juga di lahan miring (34.5 HST). Nilai peubah
pada perlakuan mulsa plastik hitam perak di lahan datar dan lahan miring berbeda nyata
dengan semua perlakuanpada peubah kehijauan daun, umur berbunga dan peubah
panjang akar.
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Tabel 6.Pengaruh perlakuan jenis mulsa terhadap produksi tanaman buncis tegak per tanaman contoh
Total
Jumlah
bobot
Perlakuan

polong
tanaman

polong
-1

Bobot

Persen bobot

Bobot polong

Persen bobot

Polong

polong layak

tidak layak

polong tidak

layak pasar

pasar

pasar

layak pasar

ProdukTivitas
-1

-1

-1

-1

tanaman

Tanaman

tanaman

tanaman

tanaman

tanaman-1

(g)

(ton ha-1)

(g)

(%)

(g)

(%)

Lahan datar
Tanpa mulsa
25.8b
85.18b
5.1
74.2b
87.1
11.5
13.5
MPHP
55.9a
184.80a
11.1
170.9a
92.5
13.8
7.5
Biomulsa Arachis pintoi
22.9b
79.43b
4.8
67.9b
85.5
10.9
13.7
Lahan miring
Tanpa mulsa
38.4b
131.60b
7.9
117.4b
89.2
14.1
10.7
MPHP
53.0a
177.20a
10.6
159.0a
89.7
18.2
10.3
Biomulsa A. pintoi
28.8b
97.45b
5.8
84.1c
86.3
13.4
13.8
Keterangan: Nilai yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji BNJ α=5 %.
Komponen hasil dan produksi buncis tegak sangat dipengaruhi oleh fase pertumbuhan (vegetatif). Menurut Marliah et al. (2010),
pertumbuhan vegetatif yang baik pada jagung manis akan mempengaruhi pertumbuhan generatif yang dihasilkan juga baik. Subekti et al.
(2010) dalam penelitiannya menambahkan bahwa hasil dan bobot biomassa jagung yang tinggi akan diperoleh jika pertumbuhan tanaman
optimal. Jumlah polong buncis merupakan parameter untuk menentukan kemampuan tanaman buncis dalam berproduksi pada lingkungan
tumbuhnya. Tanaman mampu menghasilkan polong yang banyak jika lingkungan tumbuhnya sudah sesuai. Tabel 6 menunjukkan bahwa
jumlah polong dan total bobot polong per tanaman tertinggi diperoleh pada perlakuan mulsa plastik hitam perak di lahan datar (55.9
polong; 184.8 g) dan lahan miring (53.0 polong; 177.2 g). Nilai tersebut berbeda nyata dengan semua perlakuan di lahan datar dan lahan
miring.
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Hasil produktivitas tanaman buncis tegak tertinggi terdapat pada perlakuan
mulsa plastik hitam perak baik itu di lahan datar maupun di lahan miring.
Tingginya produktivitas buncis pada perlakuan ini karena kondisi lingkungan
tumbuh yang optimum sedangkan perlakuan tanpa mulsa dan biomulsa A. pintoi
kondisi lingkungan tumbuhnya kurang optimum. Persentase bobot polong yang
layak pasar terhadap total bobot polong yang dipanen di lahan datar dan lahan
miring adalah sama yaitu 88.4 %. Berdasarkan Tabel 6 bobot polong tidak layak
pasar per tanaman tidak nyata dipengaruhi oleh perlakuan jenis mulsa baik itu di
lahan datar maupun di lahan miring. Bobot polong yang tidak layak pasar
terbanyak terdapat pada perlakuan mulsa plastik hitam perak di lahan datar (13.8
g) dan juga di lahan miring (18.2 g). Jumlah ini di lahan datar maupun di lahan
miring tidak berbeda dengan semua perlakuan. Persentase bobot polong yang
tidak layak pasar terhadap total bobot polong yang dipanen di lahan datar dan
lahan miring juga sama yaitu 11.6 %.
Tabel 7.1 Pengaruh perlakuan jenis mulsa terhadap produksi tanaman buncis
tegak per petak percobaan dan panjang polong
Bobot polong
Jumlah
Panjang
-1
layak pasar petak
Perlakuan
polong
polong
(g)
(cm)
petak-1
Lahan datar
Tanpa mulsa
813.3b
2 426.8b
11.8b
MPHP
2 280.9a
7 126.4a
13.7a
Biomulsa A. pintoi
689.0b
2 023.5b
12.6ab
Lahan miring
Tanpa mulsa
1 297.2b
3 964.8b
12.7
MPHP
2 122.2a
6 520.1a
12.8
Biomulsa A. pintoi
684.0c
2 058.3c
11.9
Keterangan: Nilai yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji BNJ α=5 %.
Tabel 7 menunjukkan bahwa jumlah polong per petak tertinggi di lahan
datar (2 280.9 polong) dan lahan miring (2 122.2 polong) adalah perlakuan mulsa
plastik hitam perak. Nilai tersebut berbeda nyata dengan semua perlakuan baik itu
di lahan datar maupun di lahan miring. Nilai bobot polong layak pasar per petak
tertinggi terdapat pada perlakuan mulsa plastik hitam perak di lahan datar (7 126.4
g) dan juga di lahan miring (6 520.1 g). Nilai tersebut berbeda nyata dengan
semua perlakuan baik itu di lahan datar maupun di lahan miring. Nilai panjang
polong buncis terbaik di lahan datar (13.7 cm) dan lahan miring (12.9 cm)
terdapat pada perlakuan mulsa plastik hitam perak. Nilai ini sudah mencapai
panjang polong sesuai dengan deskripsi varietas buncis tegak, yaitu 13 cm.
Menurut Rukmana (1994) panjang polong buncis tegak berkisar antara 12-13 cm.
Kondisi lahan bermulsa A. pintoikurangmemberikan lingkungan yang optimal
untuk pertumbuhan vegetatif maupun generatif tanaman buncis tegak.
Berdasarkan hasil produksi bobot polong per tanaman pada perlakuan biomulsa A.
pintoiyakni 79.43 g di lahan datar dan 97.45 g di lahan miring (Tabel 7). Nilai
produktivitas buncis tegak yang ditanam pada percobaan ini dapat dihitung yakni
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476.6 g/m2 (4.8 ton/ha) di lahan datar dan 584.7 g/m2 (5.8 ton/ha) di lahan miring.
Hasil produksi polong per tanaman buncis tegak pada perlakuan biomulsa A.
pintoitergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi hasil varietas 1620 ton/ha. Nilai produktivitas ini baru dapat mencapai sekitar 24 % di lahan datar
dan 29 % di lahan miring dari potensi hasil pada deskripsi varietas. Rendahnya
produktivitas buncis tegak diduga karena terjadi persaingan antara penutup tanah
A. pintoidengan tanaman buncis tegak. Menurunnya produksi juga diakibatkan
oleh intensitas cahaya yang diterima tanaman buncis tegak rendah sehingga
jumlah cahaya yang diterima oleh setiap luasan daun dalam waktu tertentu rendah.
Hal ini mengakibatkan terganggunya fotosintesis, sehingga menyebabkan
penurunan laju metabolisme dan sintesis karbohidrat (Gardner et al., 1985). Selain
itu saat panen terdapat juga polong yang tidak layak pasar (berpenyakit dan
berulat), sehingga mengurangi produksi buncis tegak.
Hasil produktivitas pada perlakuan biomulsa A. pintoi berbeda dengan
hasil produktivitas pada perlakuan mulsa plastik hitam perak. Berdasarkan Tabel 6
perlakuan mulsa plastik hitam perak menunjukkan nilai produktivitas yang
tertinggi (11.1 ton/ha) di lahan datar sedangkan di lahan miring (10.6 ton/ha).
Persentase nilai produktivitas buncis tegak terhadap potensil hasil (Lampiran 3)
pada perlakuan mulsa plastik hitam perak di lahan datar (55.5 %) dan di lahan
miring (53.0 %). Nilai produktivitas ini sudah mencapai setengah dari potensi
hasil pada deskripsi varietas.

KESIMPULAN
Secara umum tanaman buncis tegak pada perlakuan mulsa plastik hitam
perak di lahan datar maupun di lahan miring menghasilkan parameter
pertumbuhan (tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang dan kehijauan daun)
dan komponen hasil tanaman buncis tegak(umur berbunga, jumlah polong per
tanaman, jumlah polong per petak, bobot polong layak pasar per tanaman, bobot
polong layak pasar per petak, bobot polong tidak layak pasar, panjang polong,
panjang akar dan produktivitas)terbaik dibandingkan dengan perlakuan tanpa
mulsa maupun biomulsa A. pintoi. .
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DALAM PELESTARIAN KAMBING GEMBRONG DI BALI
I Made Londra, Agung Prijanto dan Putu Sutami
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai Denpasar Bali
e-mail : londra_bptp@yahoo.co.id.

ABSTRAK
Kambing Gembrong adalah salah satu kambing lokal endemik (hanya terdapat di suatu
wilayah). Kambing Gembrong merupakan plasma nutfah endemik yang tidak ternilai
harganya, dan hanya terdapat di daerah Bali timur. Pada tahun 2013, kambing lokal
yang berada di sentra penangkaran Desa Tembu, Kabupaten Karangasem, hanya
mencapai 20 ekor jumlahnya. Kritisnya populasi jenis kambing tersebut adalah karena
kurangnya perhatian pemerintah, rendahnya kualitas pakan, dan terbatasnya teknologi
genetika. Untuk menyelamatkan dari kepunahan sebuah kajian telah dilakukan. Paper
ini merupakan hasil kajian tersebut yang bertujuan untuk menjelaskan dampak kegiatan
konservasi kambing endemik ini.
Kegiatan konservasi tersebut terbukti telah
berdampak positif terhadap peningkatan jumlah kambing tersebut. Proses konservasi
dilakukan secara alamiah, yaitu disebarkan ke daerah agrowisata. Proses pemeliharaan
dilakukan secara intensif dan terkontrol. Jenis kambing tersebut juga merupakan
sumber pendapatan baru bagi masyarakat setempat karena bulunya dapat dimanfaatkan
sebagai bahan kerajinan, dan memiliki daya tarik wisata karena kelangkaan dan
eksotiknya. Populasi kambing gembrong yang tersisa di kabupaten Karangasem diawal
konservasi yaitu sebanyak 20 sedangkan diakhir konservasi populasinya 52 ekor etrjadi
peningkatan populasi sebanyak 160%.
Kata kunci: Konservasi, Pelestarian dan Kambing Gembrong
ABSTRACT
Gembrong goat is one of the local goat endemic (found only in a region). Gembrong
goat is endemic germplasm that is priceless, and only found in the eastern area of Bali.
In 2013, the local goat breeding centers are located in the village of Tumbi,
Karangasem, only reached 20 tail number. Critical populations of goats is because of
the lack of government attention, poor quality of food, and limited genetic technology.
To save from extinction a study has been conducted. This paper is the result of the study
that aims to explain the impact of conservation of this endemic goat. The conservation
work has proven positive impact on the increase in the number of goats. The
conservation process is done naturally, which is distributed to local agro-tourism. The
maintenance process carried out intensively and controlled. The goat breed is also a
new source of income for the local community because fur can be used as craft
materials, and has a tourist attraction because of its rarity and exotic. Gembrong Goat
population remaining in Karangasem district at the beginning of conservation is as
much as 20, while the end of the conservation of the population is 52 tail etrjadi
population increase of 160%.
Keywords: Conservation, Preservation and Goat Gembrong
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LATAR BELAKANG
Kambing Gembrong sebagai salah satu aset bangsa dan bahkan dunia
merupakan salah satu sumber daya genetik ternak endemik Bali, tepatnya di kabupaten
Karangasem. Saat ini, populasi kambing Gembrong berjumlah 35 ekor dan masuk
dalam ’Status Kritis’. Sehingga bila tidak ditangani serius, maka tidak menutup
kemungkinan akan mengalami kepunahan dan berarti akan kehilangan sumber daya
genetik yang tidak ternilai harganya. Secara fenotipik ciri khas kambing Gembrong
jantan yaitu memiliki rambut panjang sekitar 15-25 cm, dan bahkan dapat menutupi
bagian muka dan telinga, sedangkan kambing Gembrong betina memiliki panjang
rambut sekitar 2-3 cm dengan variasi warna bulu yang bermacam-macam seperti warna
putih, cokelat, hitam atau warna campuran dan umumnya didominasi oleh warna putih
Beberapa informasi menyebutkan, sekitar tahun 1970 – 1980 populasi kambing
gembrong masih tercatat lebih dari 200 ekor, yang ditemukan didaerah pesisir timur dan
selatan kabupaten Karangasem dan dipesisir timur kabupaten Klungkung, jumlahnya
terus merosot dan pada tahun 1990 populasinya tinggal sekitar 120 ekor (Brandy, 1990
dalam Guntoro 1997). Pada tahun 2012 di Bali terdapat populasi kambing 70.188 ekor,
yang sebagian besar (66,27%) merupakan jenis kambing PE (Peranakan Etawah) dan
sisanya (33,73%) merupakan kambing kacang (Anon,2013). Disamping kedua jenis
kambing tersebut sebenarnya di Bali masih terdapat jenis kambing lain, yakni kambing
gembrong, yang merupakan kambing endemik bali dengan ciri-ciri spesifik yang tidak
dimiliki kambing lain (Robinson, 1972).
Hingga saat ini tidak terdapat catatan
tersendiri tentang jumlah populasi kambing ini, disamping populasinya sangat kecil
bahkan hampir punah, kemungkinan juga karena dianggap sama dengan kambing
kacang, sehingga
dimasukan kedalam kelompok kambing tersebut. Sistem
pemeliharaan yang ekstensif dan sederhana bahkan sebagian kambing dipelihara tanpa
atap kandang, pakan seadanya dan tanpa adanya pengendalian penyakit, menyebabkan
banyak kambing yang terserang penyakit scabies dan mati (Yupardi, 1998). Dipihak
lain, dengan pemeliharaan yang bercampur dengan kambing PE menyebabkan
perkembangan kambing gembrong asli terdesak oleh hasil persilangan dengan kambing
PE (Guntoro, et al, 1998).
Untuk menyelamatkan keberadaannya, Tahun 1997, pihak yayasan Prinawisa –
Denpasar didukung oleh yayasan Kehati – Jakarta, melakukan konservasi in situ,
dimana kambing-kambing gembrong dibeli, selanjutnya dikembalikan lagi kepada
petani, dan dengan pola bagi hasil. Namun upaya ini gagal disebabkan oleh beberapa
faktor. Tahun 2005, pihak BPTP Bali berinisiatif untuk melakukan konservasi secara ex
situ yaitu di kebun percobaan BPTP Bali di Desa Sawe, Kecamatan Negara, Kabupaten
Jembrana. Konservasi ini terpaksa dilakukan mengingat pengalaman konservasi in situ
yang dilakukan oleh Yayasan Prinawisa tahun 1997 mengalami kegagalan. Dengan
pengawasan yang intensif serta terisolasi dari jenis-jenis kambing lain, diharapkan
upaya konservasi ini berhasil. Kenyataannya usaha ini telah berhasil meningkatkan
jumlah kambing dari 5 ekor tahun 2005 menjadi 14 ekor pada tahun 2008 (Aribawa.
2008).
Pelestarian terhadap sumber daya genetik ternak lokal khususnya kambing
Gembrong sebagai bagian dari komponen keanekaragaman hayati adalah hal penting
untuk memenuhi kebutuhan pangan, pertanian dan perkembangan sosial masyarakat di
masa yang akan datang. Terdapat beberapa alasan mengapa hal tersebut penting, yaitu
(1) lebih dari 60% dari bangsa-bangsa ternak di dunia berada di negara berkembang, (2)
konservasi ternak lokal tidak menarik bagi petani, (3) secara umum tidak ada program
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monitoring yang sistematis dan tidak tersedianya informasi deskriptif dasar pada
sumber daya genetik hewan/ternak, dan (4) dan sedikit sekali ternak asli yang telah
digunakan dan dikembangkan secara aktif (FAO 2001). Kesadaran akan pentingnya
memelihara sumber daya genetik ternak dalam beberapa tahun terakhir ini sudah terjadi
peningkatan, seperti di Eropa dan negara-negara maju lainnya di dunia yang sedang
mengembangkan program nasional untuk pemeliharaan dan konservasi keanekaragaman
hayati hewan (Maleviciute et al. 2002).
BAHAN DAN METODA
Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Desember 2015 Di Kelompok
tani “ Wisnu Segara” Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.
Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survai menggunakan daftar pertanyaan
terstruktur (Kasley et al., 1988) . Sampel terdiri dari peternak sebanyak 28 orang.
Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder
terutama diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Peternakan Propinsi dan
kabupaten. Untuk memproleh data primer digunakan daftar pertanyaan. Kemudian
dilakukan wawancara langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang
diperlukan. . Data dianalisis secara deskriptif .
HASIL DAN PEMBAHASAN
KONDISI AWAL KAMBING GEMBRONG
Asal kambing Gembrong terdapat di daerah kawasan Timur Pulau Bali terutama
di Kabupaten Karangasem. Ciri khas dari kambing ini adalah berbulu panjang. Panjang
bulu sekitar berkisar 15-25 cm, bahkan rambut pada bagian kepala sampai menutupi
muka dan telinga. Rambut panjang terdapat pada kambing jantan, sedangkan kambing
Gembrong betina berbulu pendek berkisar 2-3 cm. Warna tubuh dominan kambing
Gembrong pada umumnya putih (61,5%) sebahagian berwarna coklat muda (23,08%)
dan coklat (15,38%). Pola warna tubuh umumnya adalah satu warna sekitar 69,23% dan
sisanya terdiri dari dua warna 15,38% dan tiga warna 15,38%. Rataan litter size
kambing Gembrong adalah 1,25. Rataan bobot lahir tunggal 2 kg dan kembar dua 1,5
kg. Tingkat kematian prasapih 20%.
Populasi kambing ini dari tahun ke tahun terus menurun. Tahun 70-an populasi
kambing gembrong diperkirakan sekitar 300-an ekor, tahun 80-an masih tersisa 200-an
ekor. Hasil survey yayasan Prinawista tahun 1996 tercatat tinggal 64 ekor dan hasil
survey BPTP Bali tahun 2010 tinggal 8 ekor. Tahun 2010 hasil konservasi ex-situ di
jembrana oleh BPTP Bali dibawa kembali ke kabupaten Karangasem sebanyak 16 ekor.
Tahun 2013 tim peneliti yang terdiri dari LIPI, IPB, UNUD dan BPTP Bali melakukan
penelitian silsilah melalui identifikasi DNA, serta perbaikan manajemen reproduksi dan
pakan, jumlahnya menjadi 20 ekor yang dipelihara oleh ketua kelompok tani “Wisnu
Segara” sebanyak 18 ekor dan di Taman Ujung sebanyak 2 ekor (tabel 1) yang
semuanya diwilayah Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem. Dengan diketahuinya
silsilah kekerabatan, sehingga perkawinan keluarga bisa dihindari. maka angka
kematian menjadi semakin kecil, sehingga perkembangan populasi semakan cepat.
Karena keterbatasan sumber pakan , lahan dan tenaga kerja pengembangan ke depan
perlu dukungan dari pemerintah, terutama pemerintah kabupaten. Mengingat sementara
untuk menjamin kelestarian populasi kambing gembrong yang ada tidak diperkenankan
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

663

untuk di jual, maka diperlukan dukungan berupa insentif serta bahan pakan untuk
membantu petani pemelihara.
Tabel 1.
No.
1
2
3

Jumlah dan status Kambing Gembrong sampai bulan Pebruari 2013
Status
Jantan (ekor)
Betina (ekor)
Jumlah (ekor)
Dewasa/tua
5
7
12
Pasca sapih
3
3
6
Pra sapih
0
2
2
Jumlah
8
12
20

Aribawa et al (2008) mendapatkan berat kambing umur 1,5 tahun pada yang
jantan antara 30-35 kg, sedang yang betina antara 20-25 kg. Pada yang jantan mulai
tumbuh bulu panjang semenjak memasuki usia sapih. Bulu kambing gembrong yang
jantan biasanya dicukur setiap 6-12 bulan dan dipergunakan untuk memancing ikan. Hal
ini kemungkinan sebagai faktor penyebab mengapa kambing gembrong umumnya
dipelihara oleh para nelayan atau petani yang tinggal di dekat pantai (Guntoro. 1997).
Hasil survei yayasan Prinawisa (Widiyazid, et at. 1998) ada beberapa hal yang
menyebabkan semakin menurunnya populasi kambing gembrong, antara lain :
a. Pemelihara kambing gembrong adalah para petani – nelayan yang berpendapatan
rendah. Pada saat peceklik atau waktu kebutuhan uang meningkat seperti saat anakanaknya memerlukan biaya sekolah, banyak petani yang terpaksa menjual
kambingnya terutama yang betina. Ditangan tengkulak, kambing betina tersebut
sering dijual ke pemotong, atau bila pindah ke pemelihara lain biasanya dibiakkan
dengan menggunakan pejantan jenis lain.
b. Kecenderungan petani pemilik mencampur kambing gembrong dengan jenis
kambing lain (PE atau kacang) sehingga terjadi persilangan-persilangan yang
menyebabkan makin hilangnya ciri-ciri khas kambing gembrong.
c. Kesalahan persepsi peternak yang meyakini bila kambing gembrong jantan
digunakan sebagai pejantan bulunya akan rontok. Karena itu banyak kambing
gembrong jantan yang tidak dimanfaatkan untuk mengawini kambing betina
sebelum bulunya dicukur.
Untuk melestarikan dan mengembangkan populasi kambing gembrong maka
sebelumnya perlu mengetahui peta distribusi dan struktur populasi di habitat aslinya
yakni di kabupaten Karangasem. Selanjutnya diperlukan upaya penyadaran dan
pembinaan masyarakat dalam pengembangan kambing gembrong, diantaranya dengan
menumbuhkan ”breeding centre” (sentra penangkaran) yang nantinya bisa dikaitkan
dengan pemanfaatan potensi ekonomisnya. Disamping itu perlu dicoba untuk
meningkatkan pertumbuhannya melalui pemberian probiotik, dimana penggunaannya
pada sapi Bali dan kambing PE dapat memberi pertumbuhan yang lebih cepat (Guntoro,
et al. 2008).
Penangkaran Kambing Gembrong
Penangkaran kambing Gembrong sedang dilakukan secara in-situ oleh
kelompok tani Wisnusegara di Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten
Karangasem, Bali. Penangkaran ini di bina oleh BPTP Bali dan merupakan populasi
terakhir yang masih tersisa. Secara geografis, posisi tempat penangkaran kambing
Gembrong berada pada S 0,8 27 774 dan E 115 37 583 (GPS) dengan ketinggian 42
meter di atas permukaan laut (dpl). Jarak lokasi dengan ibu kota provinsi yaitu kurang
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lebih 58 km. Fasilitas penangkaran terdiri dari satu unit kandang individu untuk
kambing betina dan jantan dewasa dengan kapasitas sekitar 20 ekor dan satu unit
kandang kambing pembesaran dengan kapasitas sekitar 10 ekor. Direncanakan pada
tahun 2014 akan dibangun lagi kandang kawin dan kandang khusus penjantan dewasa.
Namun demikian tempat penangkaran ini tidak memiliki lahan untuk hijauan makanan
ternak sehingga masih tergantung mencari hijauan disekitar penangkaran.
Penumbuhan sentra penangkaran
Sentra penangkaran perlu ditumbuhkan untuk menjaga kemurnian kambing
gembrong dan selanjutnya sebagai percontohan dalam pengembangan serta untuk
memudahkan dalam pengkajian. Dalam tahap penumbuhan sentra penangkaran ini
dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melalui beberapa kegiatan yaitu :
1) Penyadaran bagi calon kooperator dan masyarakat sekitar.
2) Penyiapan sumber pakan bermutu, melalui pengembangan budidaya rumput ungul
dan leguminosa.
3) Perbaikan/renovasi kandang (sesuai dengan persyaratan teknis)
4) Pemilihan dan Penempatan kambing bibit.
5)
Pembinaan sentra penangkaran
Dalam tahap pembinaan sentra penangkaran akan ditekankan pada :
 Pembinaan keterampilan kooperator dalam manajemen reproduksi (pengamatan
birahi, perkawinan, dll), pengendalian penyakit, pemberian pakan dan tatalaksana
pemeliharaan.
 Mempertahankan agar di lokasi penangkaran bebas dari jenis kambing lain, untuk
menghindari persilangan.
 Memberikan keterampilan peternak dalam memanfaatkan limbah kambing
gembrong
Parameter yang diamati dalam penumbuhan dan pembinaan penangkaran ini antara lain:
- respon petani kooperator dan masyarakat sekitarnya.
- berbagai masalah dan hambatan.
- Perkembangan ternak (jumlah awal dan jumlah akhir).
Melalui proses penyadaran, telah berhasil menumbuhkan semangat bagi pihak
pengelola Taman Ujung maupun tokoh-tokoh masyarakat Desa Tumbu untuk
melestarikan dan mengembangkan kambing gembrong. Hal ini sesuai dengan prinsipprinsip partisipasi, dimana melalui proses penyadaran, diharapkan partisipasi
masyarakat terhadap program konservasi akan semakin besar (Anon. 2005).
Setelah melalui proses penyadaran pihak Taman Ujung memiliki motivasi yang
kuat untuk menangkarkan kambing gemrbrong meski untuk sementara waktu tidak
diperkenankan menjual ternaknya. Hal ini disebabkan adanya aspek lain yang memiliki
prospek ekonomi, yakni akan dapat menambah daya tarik Taman Ujung sebagai objek
pariwisata. Ini menujukkan betapa pentingnya mengintegrasikan kegiatan konservasi
dengan aspek ekonomi, diantaranya dengan kegiatan pariwisata (Guntoro. 1999).
Namun dalam perjalanannya kegiatan penangkaran yang dilakukan di objek wisata
Taman Ujung kurang berhasil, hal ini terlihat dengan kondisi kambing yang semakin
kurus. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh manajemen yang kurang baik atau kurang
berpengalamannya petugas dalam pemeliharaan kambing. Atas pertimbangan tersebut
maka kambing terpaksa dipindahkan di lahan Kelompoktani ”Wisnu Segara” yang para
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anggotanya telah berpengalaman memelihara ternak (sapi). Namun pemindahan lokasi
ini diharapkan tidak akan mengurangi makna pemanfaatan lokasi konservasi kambing
gembrong sebagai objek wisata, karena lokasi tersebut masih relatif dekat dengan objek
wisata Taman Ujung.
Perkembangan Kambing Gembrong
Populasi kambing Gembrong yang terdapat di Sentra penangkaran di desa
Tumbu, Kecamatan Karangasem, kabupaten Karangasem, yang dianggap sebagai
populasi kambing Gembrong asli yang berjumlah 20 ekor (Tabel 1). mengindikasikan
bahwa saat ini kambing Gembrong berstatus kritis dan hampir punah. Perkembangan
kambing gembrong diakhir penelitian terjadi peningkatan populasi sebanyak 52 ekor
secara terinci populasi kambing gembrong dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini.
Tabel 2. Populasi kambing Gembrong di desa Tumbu, di kelompok tani Wisnu Segara
No.
Status
Jantan (ekor)
Betina (ekor)
Jumlah (ekor)
1
Dewasa/tua
9
11
20
2
Pasca sapih
7
3
10
3
Pra sapih
2
2
4
Jumlah
11
14
34
Tabel 3. Populasi kambing Gembrong di Taman Ujung
No.
Status
Jantan (ekor)
Betina (ekor)
1
Dewasa/tua
2
2
2
Pasca sapih
3
3
Pra sapih
Jumlah
5
2
Tabel 4. Populasi kambing Gembrong di Kebun Binatang Bali
Kabupaten Gianyar
No.
Status
Jantan (ekor)
Betina (ekor)
1
Dewasa/tua
1
3
2
Pasca sapih
3
Pra sapih
Jumlah
1
3

Jumlah (ekor)
4
3
7
“Bali Zoo” di
Jumlah (ekor)
4
4

Tabel 5. Populasi kambing Gembrong di “The Sila” di Kabupaten Tabanan
No.
Status
Jantan (ekor)
Betina (ekor)
Jumlah (ekor)
1
Dewasa/tua
2
2
4
2
Pasca sapih
2
1
3
3
Pra sapih
Jumlah
2
2
7
Pertumbuhan kambing gembrong dilokasi penangkaran terjadi peningkatan,
karena manajemen pemeliharaan yang baik dan pembianaan yang intensif.
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Tabel 6. Pertumbuhan kambing Gembrong di lokasi penelitian
No.
Lokasi
Jenis Kambing
1
2
3
4

Kelompok Wisnu Segara
Kelompok Wisnu Segara
Taman Ujung
Taman Ujung

Jantan
Betina lepas sapih
Betina
Jantan

Berat Badan
(gram/ekor/hari)
77,5
39,95
44,61
25,98

Hasil penelitian Matram et al (1993), menunjukkan bahwa bobot hidup (berat
dewasa) kambing gembrong saat ini cenderung mengecil. Dalam penelitian tersebut
Matram et al (1993) juga menemukan berat kambing gembrong jantan dewasa
mencapai 32-45 kg dan betina dewasa 21-31 kg. Sedangkan Aribawa et al (2008)
mendapatkan berat kambing umur 1,5 tahun pada yang jantan antara 30-35 kg, sedang
yang betina antara 20-25 kg. Pada yang jantan mulai tumbuh bulu panjang semenjak
memasuki usia sapih.
KESIMPULAN DAN SARAN
-

-

-

Populasi kambing gembrong yang tersisa di kabupaten Karangasem diawal
konservasi yaitu sebanyak 20 ekor sedangkan diakhir konservasi populasinya 52
ekor terjadi peningkatan populasi sebanyak 160%.
Pertumbuhan kambing gembrong jantan terjadi peningkatan dari 45 kg menjadi
77,5 kg (72%) sedangkan kambing gembrong betina terjadi peningkatan dari 25 kg
menjadi 44,61 (78%) selama melakukan penangkaran.
Perhatian pemerintah untuk mempertahankan populasi kambing gembrong sangat
diperlukan, karena petani tidak diperbolehkan menjual kambing gembrong untuk
mempertahankan populasi, sehingga petani lebih termotivasi untuk memelihara
kambing gembrong.
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PERFORMANS PRODUKSI KAMBING PE DI DESA PEMPATAN,
KECAMATAN RENDANG, KABUPATEN KARANGASEM
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Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai Denpasar Bali
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ABSTRAK
Kambing PE (Peranakan Etawah) merupakan salah satu ternak yang memberi
konstribusi yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan daging di Indonesia. Untuk
menunjang implementasi pembangunan dan pengembangan peternakan dalam upaya
peningkatan produktivitas kambing PE di desa pempatan secara maksimal diperlukan
data dan informasi yang obyektif, aktual dan memenuhi standar informasi. Tujuan dari
penelitian ini yaitu untuk mengetahui performans produksi kambing PE di Desa
Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupeten Karangasem. Penelitian ini dilaksanakan
dengan metode survai menggunakan daftar pertanyaan terstruktur. Sampel terdiri dari
peternak sebanyak 30 orang berasal dari 2 (dua) kelompok ternak. Jenis data yang
dikumpulkan terdiri dari data sekunder dan data primer Jenis data primer yang
dikumpulkan dari peternak yang diamati adalah sifat produksi (bobot badan, panjang
tengkorak, lebar tengkorak, tinggi tengkorak, panjang tanduk, lingkar pangkal tanduk,
panjang telinga, lebar telinga, tinggi pundak panjang badan, lebar dada, dalam dada,
tinggi pantat, lebar pangkul, dalam panggul panjang pantat, panjang ekor, dan lebar
ekor.) . Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bobot badan
kambing PE betina adalah 20,65+2,17 kg sedangkan kambing PE jantan adalah
37,25+5,34 kg. Panjang badan, lingkar dada, dan panjang tanduk pada kambing betina
dilokasi penelitian masing-masing sebesar 52,20+3,61 cm, 61,0+4,47 cm, dan
3,80+1,1cm sedangkan pada kambing PE jantan panjang badan =71,20+7,41 cm,
lingkar dada = 80,40+6,64 cm dan panjang tanduk = 12,50+2,99cm
Kata Kunci : Kambing PE, dan Performans Produksi
ABSTRACT
Etawah Goats is one of the livestock that contributes large enough to meet the needs of
meat in Indonesia. To support the implementation of the construction and development
of animal husbandry in order to increase the productivity of goats in the village
pempatan optimally required data and information that is objective, real-time and meet
the standard of information. The purpose of this study is to determine the production
performance goats in the Pempatan village, Rendang district, Karangasem. This
research was conducted by survey method using a structured questionnaire. The sample
consisted of farmers as many as 30 people came from two (2) groups of cattle. Types of
collected consisted of secondary date and primary data types of primary data collected
from farmers observed is the nature of the production (weight, length of the skull,
cranial width, height skull, horn length, the circumference of the base of the horns, long
ears, wide ears, a high shoulder body length, chest width, chest, rump height, width
pangkul, in the pelvis rump length, tail length, and the width of the tail.). Date were
analyzed descriptively. The results showed a female goat body weight was 20.65 + 2.17
kg while the male goat is 37.25 + 5.34 kg. Body length, chest circumference, and longgoat horns at each research location amounted to 52.20 + 3.61 cm, 61.0 cm + 4.47 and
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3.80 + 1,1cm while the long male goat entity = 71.20 + 7.41 cm, chest circumference =
80.40 + 6.64 cm and a length of horns = 12.50 + 2,99cm
Keywords: Etawah Goat, and Performance of Production
LATAR BELAKANG
Peluang pasar untuk komoditas kambing hingga kini masih terbuka lebar. Di
daerah Bali sendiri produksi kambing petani setempat masih belum dapat memenuhi
kebutuhan. Tahun 2011 populasi kambing di Bali mencapai 75.047 ekor sedangkan di
tahun 2015 populasi kambing diBali hanya hanya 65.045 ekor. terjadi penurunan
populasi sekitar 13% (Anon, 2015). Disamping kebutuhan nasional masih kurang,
peluang eksport kambing juga terbuka seperti ke negara-negara ASEAN dan Timur
Tengah (Anon. 1996).
Potensi alam untuk pengembangan kambing di Bali masih
cukup besar, terutama dikawasan sentra perkebunan dan lahan marginal. Kambing PE
merupakan ternak yang berfungsi ganda yaitu ternak yang dapat menghasilkan daging
dan susu, namun pemanfaatannya untuk penghasil daging masih dirasakan kurang. Hal
ini disebabkan karena tingkat produktivitas kambing PE, masih rendah di Indonesia.
Oleh karena itu upaya peningkatan produktivitasnya perlu dilakukan misalnya,
perbaikan tatalaksana pemeliharaan dan pemberian pakan yang berkualitas.
Ternak kambing mampu berkembang dan bertahan di semua zona agroekologi
dan hampir tidak terpisahkan dari sistim usaha tani (Wilson, 1995). Di banyak negara
berkembang, ternak kambing telah dijadikan sebagai komuditas strategis sebagai
instrumen pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) oleh kelembagaan
internasional. Peran ternak tersebut sangat strategis bagi kehidupan masyarakat
pedesaan dan berkembang di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ternak kambing
memainkan peran yang penting sebagai sumber pendapatan dan mengurangi kemiskinan
(Sodiq, 2005) di samping itu berperan sebagai pemacu program peningkatan konsumsi
protein hewani. Kontribusi ternak kambing terhadap petani adalah substansial, Sabrani
dan Knipscheer (1995) melaporkan rataan sumbangan ruminansia kecil terhadap total
pendapatan usaha tani sangat berarti, yaitu 17, 26 dan 14 persen masing-masing untuk
dataran rendah, perkebunan karet dan dataran tinggi. Dua tipe utama sistim produksi
peternakan kambing meliputi sistim tradisional dan modern (Gatenby, 1995). Sistim
integrasi tanaman dan ternak merupakan bagian integral dari usaha pertanian secara
umum (Devendra, 2002) Dipihak lain mutu genetik dan daya reproduksi kambing
masih perlu ditingkatkan, antara lain melalui IB dan sinkronisasi birahi, sehingga
penyebaran bibit unggul bisa dipercepat
(Hunter, 1995). Karena manajemen
pemeliharaan dan pemberian pakan yang berkualitas merupakan salah satu faktor
penting dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas ternak kambing dan diharapkan
dapat memberikan peningkatan performans kambing PE
BAHAN DAN METODA
Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai Desember 2015 di
Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Penelitian ini
dilaksanakan dengan metode survai menggunakan daftar pertanyaan terstruktur (Kasley
et al., 1998) . Sampel terdiri dari peternak sebanyak 40 orang berasal dari 2 (dua)
kelompok ternak yaitu kelompok Mekar Sari dan kelompok Warna Merta. Jenis data
yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder terutama
diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Peternakan Propinsi dan kabupaten.
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Untuk memproleh data primer digunakan daftar pertanyaan. Kemudian
dilakukan wawancara langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang
diperlukan. Jenis data primer yang dikumpulkan dari peternak yang diamati adalah sifat
produksi ternak kambing PE jantan dan Betina (bobot badan, panjang badan, lingkar
dada, dan panjang tanduk) . Data dianalisis secara deskriptif .
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Umum Wilayah
Kondisi umum wilayah Desa Pempatan dengan potensi wilayah sebagai
lahan pertanian,
dengan suhu udara antar 180–250 C,
kemiringan lahan yang
bervariasi, yaitu dari bergelombang, berbukit dan bergunung. Topografi wilayah desa
secara keseluruhan berada pada ketinggian 400 - 500 mdpl dengan mata pencaharian
masyarakat adalah bertani dan beternak,
Di Desa Pempatan ternak kambing yang dipelihara adalah Kambing PE
dengan sistem pemeliharaan ternak sebagai usaha sampingan atau bersifat sebagai
tabungan hidup yang sewaktu-waktu dapat diuangkan saat dibutuhkan. Ternak kambing
umumnya dipelihara dengan cara dikandangkan, jumlah kepemilikan ternak pada
wilayah penelitian rata-rata sebanyak 4 – 6 ekor/orang.
Pada umumnya sistem
pemeliharaan ternak kambing di tempat penelitian ini adalah dengan cara dikandangkan
terus menerus baik pada musim hujan maupun pada musim kemarau.
Bobot Badan kambing
Bobot badan kambing PE jantan di desa Pempatan yaitu 37,25±5,34kg dan
betina 20,65±2,17 kg, pertambahan bobot badan jantan lebih tinggi dari kambing betina,
karena hormon yang berperan dalam pertumbuhan berfungsi secara maksimal. Dimana
telah diketahui apabila hormon kelamin jantan dapat berfungsi secara maksimal maka
ternak jantan lebih tinggi dari betina. Menurut Short (1980) bahwa hormon kelamin
memberikan pengaruh yang lebih tinggi terhadap pertambahan bobot badan ternak
yang sekaligus memberikan perbedaan bobot dan persentase karkas. Pertambahan
bobot badan juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Sesuai dengan
pendapat Bambang, (2005) menjelaskan bahwa proses pertumbuhan pada semua jenis
hewan terkadang berlangsung cepat, lambat dan bahkan terhenti jauh sebelum hewan
tersebut mencapai dalam ukuran besar tubuh karena dapat dipengaruhi oleh faktor
genetik ataupun lingkungan.
Tabel. 1 Bobot badan, Panjang Tanduk, Panjang Badan dan Lingkar dada kambing di
Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
N
Jenis
Umur
Bobot
Panjang
Panjang
Lingkar
o
Kelamin
(thn)
Badan (kg)
Tanduk
Badan (cm) dada (cm)
(cm)
1 Jantan
80,40±6,6
2,60±0,39 37,25±5,34 12,50±2,90 71,20±7,41
(n=20 ekor)
4
2 Betina
61,00±4,4
2,50±0,41 20,65±2,17 3,80±1,11
52,20±3,61
(n=20 ekor)
7
Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh terhadap jenis kelamin yang
sekaligus mempengaruhi pertumbuhan ternak.
Perbedaan ini juga karena adanya
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pengaruh hormon kelamin. Hormon yang berperan dalam pertumbuhan ternak jantan
yaitu hormon testosteron yang dihasilkan ternak jantan dan hormon estrogen yang
dihasilakn oleh ternak betina. Menurut Soeparno (2005) bahwa hormon kelamin jantan
ini mengakibatkan pertumbuhan yang lebih cepat pada ternak jantan di bandingkan
ternak betina, terutama setelah munculnya sifat-sifat kelamin sekunder pada ternak
jantan. Estrogen adalah homon yang dihasilkan oleh ovarium, plasenta dan kortek
adrenal. Estrogen juga termasuk hormon katabolik yang antara lain menekan dan
menghambat resorpsi tulang. Menurut Turner dan Bagnara (1976) bahwa perbedaan
pertambahan bobot
badan dan persentase karkas berdasarkan jenis kelamin
dipengaruhi oleh hormon. Hormon tersebut adalah somatotropin (STH, GH) yang
memiliki aktivitas utama dalam pertumbuhan tulang, pertumbuhan otot, merangsang
sintesa protein dan
berpengaruh terhadap metabolisme lipida; tetraiodothyrosin
(thyroxin) meningkatkan laju metabolik dalam tubuh, glikogen meningkatkan glukosa
darah, stimulasi katabolisme protein dan lemak, androgen untuk meningkatkan perilaku
kelamin jantan, estrogen berpengaruh terhadap perilaku jenis kelamin betina,
glukokortikoid dapat menstimulasi sintesa karbohidrat, pemecahan protein laktogen,
menstimulasi aktivitas hormon pertumbuhan dari hipofisa dan prolaktin.

Grafik Performan produksi kambing PE di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang,
Kabupaten Karangasem
Panjang badan
Bangsa ternak memegang peranan penting dalam penentuan panjang badan pada
ternak. Ternak lokal pada umumnya memiliki ukuran panjang badan yang kecil.
Panjang badan pada ternak lokal dapat ditingkatkan melalui persilangan dan perbaikan
mutu genetik. Namun, ini semua tergantung dari potensi genetik yang diturunkan dari
tetuanya (Rumich, 1967). Kambing PE betina di desa Pempatan memiliki ukuran
panjang badan 52,20±3,61cm, sedangkan panjang badan kambing PE jantan yaitu
71,20±7,41 cm. Hasil penelitian ini lebih kecil dari penelitaian Kuswahyuni (1998)
yaitu 75,50 ± 5,33 cm, sedang kambing PE hasil penelitian Astuti yaitu 66,20 cm.
Hal ini dipengaruhi oleh genotip kambing yang memiliki ukuran tubuh yang besar dan
status gizi dari kambing tersebut.
Genotip dan kondisi tubuh kambing yang baik
berpengaruh terhadap pertumbuhan. Davendra dan Burns (1994) menyatakan bahwa
status gizi induk kambing berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan pertambahan
bobot hidup anak. menurut butterworth et al. (disitasi oleh gatenby, 1986),
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pertumbuhan ukuran tubuh yang lebih cepat pada umur muda berkorelasi secara kuat
dengan ukuran dewasa yang lebih besar (davendra dan burns, 1994). kambing yang
mempunyai kemampuan beranak kembar menunjukkan bahwa kambing tersebut
kambing yang besar, tumbuh lebih cepat dan lebih besar ukurannya pada saat
mencapai kedewasaan (soeparno, 1992), sehingga ia memiliki ukuran panjang badan
yang lebih besar dibandingkan dengan induk yang beranak tunggal. pertumbuhan
ukuran-ukuran tubuh dan laju pertumbuhan yang menyebabkan\ perbedaan ukuranukuran tubuh dipengaruhi oleh lingkungan dan genetik (Warwick et al., 1984).
Tulang-tulang penyusun panjang badan merupakan gambaran memanjangnya tulang
dari tonjolan pundak sampai tonjolan tulang duduk berhubungan dengan besar dan luas
ruang abdomen yang kemungkinan dapat memberikan kesempatan induk
kambingberanak kembar. Untuk kelompok induk
kambing yang mempunyai
kemampuan beranak lebih banyak, ruang abdomen tersebut berperan dalam
menampung dan membesarkan anak (menjamin perkembangan anak lebih dari satu
ekor) selama masa kebuntingan. Panjang foetus (anak dalam kandungan) sesudah usia
5 bulan menjadi lebih besar daripada diameter rahim (Toliehere, 1985). Jumlah anak
yang dilahirkan perkelahiran dipengaruhi oleh jumlah sel telur yang diovulasikan,
jumlah sel telur yang dibuahi dan mortalitas embrio dalam kandungan. Pengaruh induk
yang banyak berperan terhadap jumlah anak yang dilahirkan adalah laju ovulasi dan
kemampuan hidup
janin selama dalam kandungan (Pusat
Penelitian Dan
Pengembangan Peternakan, 1991).
KESIMPULAN DAN SARAN
-

-

Kambing PE jantan di Desa pempatan menunjukkan tingkat Bobot Badan (80%),
Lingkar Dada (32%), dan Panjang Badan (36%) lebih tinggi di banding kambing
PE Betina.
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan kambing PE yang lebih banyak dan
umur ternak yang lebih bervariasi.
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IDENTIFIKASI LEBAH POLINATOR BUNGA KOPI (Cofeea sp.) DI HUTAN
KEMASYARAKATAN LANTAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
IDENTIFICATION OF BEE-POLLINATOR ON COFFE FLOWERING
IN THE LANTAN AGROFORESTRY OF CENTRAL LOMBOK
MUHAMAD AZRUL FAHMI1), BAMBANG SUPENO2) DAN TARMIZI2)
1). Mahasiswa PS Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Unram
2) Staf Pengajar Fakultas Pertanian Unram

ABSTRAK
Lebah penyerbuk bunga kopi memegang peran penting dalam peningkatan produksi
kopi, sebagaimana yang dikatakan Klein et al 2007 lebah penyerbuk mampu
meningkatkan produksi hingga 30% dibandingkan dengan penyerbukan oleh angin
hanya sekitar 8,9%. Kondisi ini sangat tergantung oleh spesies lebah penyerbuknya,
sementara untuk di Lombok informasi spesies-spesies lebah penyerbuk bunga kopi
belum ada, sehingga perlu dikaji keberadaanya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli
hingga Oktober 2015 di kawasan kebun kopi Hutan kemasyarakatan Lantan, Kabupaten
Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah diskreptif dengan
pengambilan sampel langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya
ditemukan satu famili lebah dengan tiga Genus yang berperan dalam penyerbukan
bunga kopi, yaitu Famili Apidae, Genus Apis, Trigona dan Xylocopa. Komposisi lebah
pollinator bunga kopi secara berurutan adalah Trigona (54,4%), Apis (44,4%) dan
Xylocopa (1,2%). Keragaman lebah penyerbuk bunga kopi di Hkm Lantan Kabupaten
Lombok tengah digolongkan sangat rendah, yaitu dengan indek H’= 0,7432
Kata Kunci: Identifikasi, Lebah, Polinator, bunga-kopi

ABSTRACT
Coffee flowers pollinating bees play an important role in the increase in coffee
production, as said Klein et al 2003 bee pollinators can increase production by 30%
compared with pollination by wind is only about 8.9%. This condition greatly depends
on the species of bees are pollinators, while in Lombok information species of bees
pollinating flowers coffee yet, so it needs to be studied existence. This research was
conducted from July to October 2015 in the area of coffee plantations Lantan
Agroforestry, Central Lombok. The method used is diskreptif by sampling in the field.
The results showed that only found one family of bees with three Genus role in
pollinating coffee, namely Family Apidae, genus Apis, Trigona and Xylocopa. The
composition of bee pollinator flower sequentially coffee is Trigona (54.4%), Apis
(44.4%) and Xylocopa (1.2%). The diversity of bees pollinating flowers coffee in Lantan
conditional land classified Lombok amid low, with the index H '= 0,7432
Keywords: Identification, bees, pollinators, flowers, coffee
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LATAR BELAKANG
Pengembangan dan pengelolaan hutan di era otonomi daerah sesuai dengan UU
no 32 tahun 2004 didasarkan atas partisipasi masyarakat yang dikenal dengan
pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBN). Bentuk pengelolaan ini diantaranya
adalah hutan Kemasyarakatan (Hkm). Tanaman kopi merupakan salah satu tanaman
yang dominan dikembangkan dan diusahakan di kawasan Hkm.
Tanaman kopi merupakan tanaman unggulan perkebunan dan memiliki nilai
ekonomis tinggi. Diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara produsen kopi keempat
terbesar dunia setelah Brazil, Vietnam dan Colombia.Dari total produksi, sekitar 67%
kopinya diekspor sedangkan sisanya (33%) untuk memenuhi kebutuhan dalam
negeri.Lebih dari 90% tanaman kopi diusahakan oleh rakyat. Produksi kopi tersebut
tersebar di beberapa wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barata
(NTB) merupakan salah satu wilayah produsen kopi. Nusa Tenggara Barat tahun 2012
produksi kopi bisa mencapai 5.283 ton dan pada Tahun 2013 menurun menjadi 3.762
ton (BPS NTB). Penurunan produksi tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor,
seperti perubahan iklim, perawatan dan peran serangga penyerbuk (pollinator).
Penyerbukan oleh serangga dilaporkan meningkatkan hasil panen pada berbagai
spesies tanaman.Efektivitas penyerbukan tersebut diukur dari jumlah dan bobot biji dan
buah yang terbentuk (Aizen et al., 2009).Berbagai jenis serangga penyerbuk diketahui
telah mengunjungi bunga tanaman. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO),
sepanjang 1961-2006 produksi makanan global dari tanaman yang diserbuki hewan
sebesar 80 persennya adalah lebah madu.Boonithe et al. (2009) kelompok lebah madu
merupakan penyerbuk terbesar dalam peningkatan produksi. Demikian juga kebutuhan
pada bahan makanan dari tanaman yang diserbuki hewan terus tumbuh, dari 3,6 persen
tahun 1961 menjadi 6,1 persen tahun 2006. Biji kopi merupakan salah satu produk
tanaman hasil penyerbukan oleh serangga (lebah). Klein et. al., (2007) lebah penyerbuk
mampu meningkatkan produksi kopi hingga 30% dibandingkan dengan penyerbukan
oleh angin hanya sekitar 8,9%. Adanya fenomena colony collapse disorder (CCD) pada
tahun 2006 dan perubahan iklim yang menjadi issue lima tahun terakhir apakah juga terjadi di
kebun kopi, khususnya di Hkm belum ada laporannya. Untuk itu telah dilakukan penelitian
tentang “Identifikasi Lebah Polinator Bunga Kopi (Coffea sp) Di Hutan Kemasyarakatan

Lantan Kabupaten Lombok Tengah”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
mengidentifikasi jenis lebah yang menjadi Polinator Bunga Kopi (Coffea sp) dan
keragamannya di Hutan Kemasyarakatan Lantan kabupaten Lombok Tengah.
BAHAN DAN METODA
Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai bulan November 2015 di
kawasan kebun kopi Hutan kemasyarakatan (HKm) Desa Lantan Kabupaten Lombok
Tengah dan di Laboratorium MIPA Fakultas MIPA Universitas Mataram. Lokasi obyek
pengambilan contoh serangga terdapat di ketiggian 600 m dari permukaan laut (dpl)
yang dikelola oleh masyarakat disekitar hutan atau penduduk Desa Lantan, Kecamatan
Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.
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Penentuan Contoh Pohon
Contoh pohon ditentukan dengan metode sistematik random sampling dengan
melakukan perjalanan menyusuri kebun kopi mulai dari kubun yang terletak di
perbatasan pemukiman masyrakat hingga perbatasan hutan lindung.Contoh pohon
merupakan setiap pohon ke sepuluh dari penentuan titik pohon pertama.
Pengambilan Contoh Lebah
Serangga lebah diambil dengan menggunakan jaring serangga pada bagian tajuk
tanaman diantara ranting-ranting dan atas daun tanaman dengan teknik pengambilan
secara ayunan ganda. Jaring diayunkan masing-masing sebanyak tiga kali ayunan ganda
pada keempat arah mata angin (Barat, Utara, Timur dan Selatan). Total ayunan
sebanyak 24 ayunan per pohon kopi.Serangga hasil tangkapan (koleksi) dan dimasukan
ke dalam botol serangga di beri label sampel. Di bawa ke laboratorium MIPA
universitas mataram untuk di identifikasi sampai tingkat familinya dengan mengamati
bagian-bagian serangga serta karakter serangga lebah tersebut.Pengambilan sampel
serangga lebah dilakukan pada fase pembungaan kopi selama 2 kali fase pembungaan,
dimana pembungaan (bunga mekar) kopi terjadi selama 3-4 hari setelah itu layu.
Identifikasi Lebah
Identifikasi serangga hasil koleksi dari lapangan dilakukan di laboratorium
dengan melakukan pengamatan karakter morfologi untuk membedakan antara lebah dan
non lebah seperti yang tercantum dalam buku karangan Supeno dan Erwan (2016).
Identtifikasi dilanjutkan hingga famili dengan mencocokan karakter morfologi dengan
buku determinasi karangan Borror et.al., (1992). Borror et al 1992; Goulet and Huber
(1993), dan buku The Insects of Australia (1991).
Pengamatan Variabel penelitian
Pengamatan dilakukan terhadap beberapa Variabel seperti, karakter morfologi
lebah, jumlah lebah dan keragaman lebah polinator bunga kopi. Keragamana lebah
dihitung dengan menggunakan rumus yang digunakan untuk menentukan indeks
keragaman masing-masing jenis lebah adalah indeks keragaman Shannon-Weiner
(Fajarwati et. al., 2009).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebanyak 238 serangga yang telah terkoleksi dari lapangan, 71,8 % diantaranya
merupakan golongan lebah dan sisanya 28,2 % merupakan serangga lain (Non Lebah).
Goulet dan Huber (1993) menggolongkan lebah ke dalam 11 famili yaitu Andrenidae,
Anthophoridae, Apidae, Colletidae, Ctenoplectidae, Fideliidae, Halictidae,
Megachilidae, Melittidae, Oxaeidae, dan Stenotritidae. Dari 11 famili tersebut hanya
ditemukan satu famili yang ada pada hasil koleksi serangga yaitu dari famili Aidae.
Adapun ciri umum dari famili Apidae menurut Subyanto et al., (1991) merupakan
serangga lebah yang bervariasi dalam ukuran dan kenampakan, ada yang berwarna
kehitaman dengan bagian tertentu berwarna keputihan, kekuningan, kemerahan, atau
kecoklatan. Sudut belakang pronotum tidak dekat tegula, antena 13 ruas atau kurang.
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Mempunyai sikat pengumpul tepung sari pada tungkai depan dan keranjang pembawa
tepung sari (corbicula) pada tungkai belakang.
Hasil identifikasi famili Apidae yang telah dilakukan, diduga kuat ada tiga genus
lebah yang mengunjungi bunga kopi sebagai polinator yaitu dari genus Apis, Trigona
dan Xylocopa.Komposisi jumlah serangga disajikan dalam table 1.
Table 1. Komposisi Serangga Lebah di Kebun kopi HKm Lantan
Jenis serangga
Jumlah
Presentase (%)
Apis
76
31,92
Trigona
93
39,07
Xylocopa
2
0,84
Serangga lain
67
28,15
238
100
Genus apis yang ditemukan ada dua jenis. Pada genus Apis yang pertama
jenisnya memiliki tubuh yang paling besar di antara lebah yang lain, ukuran tubuh lebah
ini rata-rata 18 mm, warna tubuh kuning tua, pada bagian kepala berwarna hitam dan
pada abdomen berwarna hitam kuning. Seperti yang di jelaskan Hadisoesilo (2012),
diantara jenis lebah asli indionesia lebah ini mempunyai ukuran paling besar. Panjang
sayap depan berkisar antara 12-14 mm, panjang kaki belakang antara 10,5-11,5 mm,
dan panjang proboscis mencapai 6,5 mm
Pada bagian kepala terdapat mata majemuk yang terdapat di bagian samping kepala
serta mata ocelli yang terletak di bagian atas kepala.Mata ocelli berjumlah tiga buah
yang membentuk segitiga.Serta mempunyai sepasang antena yang memilik banyak ruas
yang terletak diantara mata majemuk.
Sayap pada lebah ini berwarna kuning kecoklatan transparan dengan venasi yang
terlihat jelas pada setiap ruas-ruasnya.Di tepi atas sayap berwarna hitam tebal sampai
pada ujung sayap. Sebagian besar tubuh lebah ini di tutupi rambut,Pada tungkai paling
belakang lebah ini, terdapat Tibia yang ditumbuhi bulu-bulu dibagian luarnya, bulubulu tersebut berfungsi sebagai tempat menaruh pollen yang telah dikumpulkan.
Abdomen berwarna hitam dan kuning yang meruncing ke bawah.
Menurut widhiono (2011), Kelompok lebah jenis Apis spp merupakan serangga
penyerbuk yang sangat penting pada tanaman pertanian di seluruh dunia.Bagian-bagian
tubuh serangga ini sangat termodifikasi untuk proses penyerbukan tanamandan
mempunyai kisaran tumbuhan inang yang sangat luas sehingga lebah ini mampu
menyerbuki berbagai tipe tanaman.Lebah Apisini sangat berperan penting dalam
penyerbukan berbagai tumbuhan liar terutama di hutan.(Widhiono, 2011), menemukan
kehadiran lebah ini sebagai penyerbuk pada tumbuhan liar yang terdapat di hutan jati,
hutan alam dan lahan pertanian di dekat hutan.
Dari hasil deskripsi di atas diduga kuat bahwa lebah famili Apidae ini tergolong
ke dalam genus Apis.

Gambar 1. Genus Apis (1)

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

678

Ciri Lebah genus Apisyang kedua ini memiliki warna tubuh kuning tua dan
hitam.Kepala berwarna hitam dimana terdapat sepasang mata majemuk, tiga buah mata
ocelli yang membentuk segitiga terbalik.Memiliki antena yang terletak diantara mata
majemuk.sebagian besar tubuh lebah ini ditutupi oleh rambut halus. Jenis serangga
lebah ini berasal dari benua Asia, Lebah ini memiliki ciri-ciri tubuh yang kecil dengan
panjang tubuh 12-18 mm dan dalam satu koloni dapat berkembangbiak sampai 10 ribu
ekor. Jenis Lebah ini memiliki ketahanan tubuh yang kuat untuk berkembangbiak
dalam kondisi geografis di Indonesia.sayap berwarna kuning tua bening dengan venasi
terlihat jelas dimana pada tepi sayap menebal dan keras berwarna kuning tua. panjang
proboscis 4,56 mm, panjang sayap depan mencapai 7,64 mm, panjang sayap belakang
2,66 mm dan pada tungkai belakang panjangnya mencapai 6,57 mm (Hadisoesilo,
2001). warna pada abdomen kuning tua bergaris hitam dimana bentuk meruncing, pada
ujung abdomen terdapat alat sengat mirip dengan ovivpositor tetapi telah mengalami
modifikasi untuk menyemprotkan apitoxin (racun lebah). setelah sengat di tusukkan,
tangkai dan kantong toxin terpisah lepas dari tubuhnya, setelah itu lebah segera mati.
Pada tungkai belakang Tibia ditutupi rambut yang berfungsi sebagai tempat polen
menyangkut saat mengambil makanan.
Widhiono, dkk.(2012), dalam penelitiannya mengatakan bahwa serangga
Lebahlokal ini merupakan penyerbuk utama tanaman pertanianmaupun tumbuhan liar,
hal ini terbukti dari hasil penelitian yang menunjukan dari berbagai tanaman pertanian
yang diamati hampir selalu ditemukan seramgga lebah lokal ini.Lebah jenis ini juga
terbukti mampu meningkatkan produksi dan mutu beberapa buah tanaman strowberi.
Dari hasil deskripsi diatas diduga kuat bahwa lebah famili Apidae ini merupakan
genus Apis.

Gambar 2. Genus Apis (2)

Trigona
Genus ini merupakan lebah yang paling banyak ditemukan di kebun kopi HKm
Lantan dengan jumlah 93 ekor atau 54,38 % dari jumlah lebah yang ditemukan.
Lebah Trigona adalah lebah yang tidak memiliki sengat atau dikenal dengan
namaStingless bee, termasuk famili Apidae. Ukuran lebah ini ± 4mm dan hidup
berkoloni, warna tubuh lebah ini hitam. Seperti lebah pada genus Apis, lebah ini
mempunyai bagian yang hampir sama, hanya ukuran lebah trigona lebih kecil, tidak
memiliki sengat serta warna tubunya yang berbeda. Hal ini sesuai dengan yang
dikatakan Widhiono (2015), Ciri morfologi lebah trigona adalah sengat tereduksi,
ukuran tubuh 4 mm, panjang sayap ± 4 mm. Sayap depan berwarna transparan yang
hampir merata kecuali ada bagian yang sedikit lebih gelap pada bagian apikal.
Pada bagian kepala terdapat sepasang antena, mempunyai mata majemuk berwarna
hitam yang terletak menyamping di bagian kepala. Mata ocelli membentuk segitiga
yang hampir tidak terihat karena warnanya yang hampir sama dengan warna kepala
lebah trigona. warna sayap bening transparan dengan venasi yang terlihat jelas. Pada
bagian tepi sayap terlihat tebal berwarna hitam memanjang hingga ujung sayap, Mace
(1984) juga mengatakan Panjang sayap lebah ini saat direntangkan mencapai ± 8mm.
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Tubuh berbulu dan tungkai berkait. Pada bagian tungkai belakang terdapat
femur, Tibia dan Tarsus.Tibia sendiri berfungsi sebagai tempat menempel polen saat
lebah mencari makan.
Lebah ini juga diketahui sangat berguna sebagai penyerbuk berbagai tanaman
buah-buahan dan sayuran. Seperti yang dijelaskan Slaa et., al. (2006), lebah trigona ini
telah di jadikan sebagai penyerbuk tanaman di berbagai tempat di costa rika dan
hasilnya dapat terlihat dengan meningkatnya produksi tanaman strawberi, apel dan
tanaman lainnya.
Sehingga berdasarkan deskripsi diatas diduga kuat bahwa lebah famili apidae ini
merupakan genus dari Trigona.

Gambar 3. Genus Trigona

Xylocopa
Ciri morfologi lebah ini berwarna hitam, sayap berwarna kecoklatan dengan
ukuran sayap depan lebih besar dibandingkan sayap belakang, sehingga saat menutup
sayap belakang tidak terlihat oleh sayap depan yang mengalami pengerasan. panjang
sayap depan mencapai rata-rata 19 mm, sayap belakang 13 mm. venasi sayap terlihat
jelas dengan bagian tepi atas sayap mengeras. Seperti yang dijelaskan Borror et, al.,
(1992) Lebah tukang kayu (Xylocopa) mempunyai panjang ± 25 mm, tubuhnya
berwarna hitam dan besar.
Kepala berwarna hitam dengan bulu-bulu berwarna keputihan yang terdapat
disekitar kepala.Pada bagian kepala terdapat sepasang mata facet yang terletak dibagian
samping kepala, dan tiga buah mata ocelli yang terletak diantara mata facet. terdapat
sepasang antena yang memilik banyak ruas yang terletak di antara mata facet di bagian
bawah mata ocelli. Panjang proboscis mencapai 11 mm. Thorax berbentuk bulat
berwarna hitam dan terdapat rambut disekitarnya tetapi pada bagian tengah tidak
terdapat rambut. Abdomen berwarna hitam, Pada tungkai paling belakang terdapat
Tibia yang memiliki panjang sekitar 3,7 mm. terdapat bulu-bulu yang berfungsi sebagai
tempat menempelnya pollen saat mencari nektar. Khomsah (2013) mengatakan, Peran
Xylocopa termasuk polinator karena dapat membantu penyerbukan pada berbagai
tanaman, aktivitas polinator pada umumnya mengunjungi tanaman berbunga dengan
tujuan untuk mencari makan.
Sehingga dari deskripsi di atas diduga kuat bahwa lebah famili Apidae ini
merupakan genus dari Xylocopa.

Gambar 4. Genus Xylocopa
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Tabel 2.Indek Kergaman Lebah polinator bunga kopi di HKm lantan
Famili
Genus
Jumlah
keterangan
Apidae
Apis
76
Apidae
Trigona
93
Apidae
Xylocopa
2
Jumlah
171
Indeks keragaman (H’)
0,7432
Sangat Rendah
Pada Hutan Kemasyarakatan kebun Kopi di Lantan, di dapatkan indeks
keragaman yaitu 0,7432. Indeks keragaman tersebut menunjukkan rendahnya
keragaman lebah yang ada di hutan tersebut.Ini dapat menunjukan bahwa Hutan
Kemasyarakatan di lantan Lombok tengah sudah mulai rusak, hal ini ditunjukkan oleh
hasil-hasil pengamatan secara tidak langsung dimana banyak pohon-pohon yang
ditebang, pengalihan lahan menjadi lahan non-pertanian.Priess, et al., (2007)
berpendapat bahwa keragaman dan populasi tumbuhan yang rendah mengakibatkan
terjadinya keterbatasan jumlah serbuk sari.Kekurangan serbuk sari pada lahan pertanian
berdampak buruk terhadap tanaman dan produksi pertanian, serta terhadap
kelangsungan hidup serangga penyerbuk.Peran serangga penyerbuk dalam keberhasilan
penyerbukan dan produktivitas tumbuhan sangat dipengaruhi oleh keragaman spesies
dan tingkat populasinya (Steffan & Dewenter, 2006).Sedangkan keragaman dan
populasi serangga penyerbuk sangat bergantung pada jumlah dan jenis tumbuhan
berbunga, serta fenology pembungaan.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hanya ditemukan satu famili
Apidae dengan 3 genus yaitu genus Apis, Trigona, dan Xylocopa yang menjadi
polinator bunga kopi di kebun kopi HKm lantan, Komposisi lebah polinator bunga kopi
secara berurutan adalah trigona (54,3 %), Apis (44,4 %), dan Xylocopa (1,2 %),
keragaman lebah polinator bunga kopi di HKm Lantan kabupaten Lombok tengah
masuk dalam kategori sangat rendah, karena angka keragaman yang didapatkan berada
di bawah 1 (H’<1) yaitu 0,7432.
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KARAKTER MORFOLOGI DAN MOLEKULER IKAN BARONANG (Siganus
spp.) DARI PERAIRAN LAUT SELATAN PULAU LOMBOK
(MORPHOLOGICAL CHARACTERS AND MOLECULAR CHARACTERS
OF RABBIT FISH COMING FROM THE SOUTH SEA WATERS
OF LOMBOK ISLAND )
Mahrus, L. Zulkifli, dan Karnan
Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Mataram
Email: mahrus@unram.ac.id

ABSTRAK
Ikan baronang termasuk ke dalam famili Siganidae dan merupakan salah satu
ikan ekonomis penting di Indonesia. Ikan baronang yang tertangkap di perairan laut
selatan pulau Lombok dikelompokan menjadi 3 group berdasarkan karakter morfologi.
Berbeda jauh dengan karakter molekulernya bahwa tidak ada pengelompokan ikan
baronang, artinya bahwa ikan baronang di perairan laut selatan pulau Lombok hanya
satu goup, sebab ketiga group ikan baronang tersebut memiliki ukuran fragment DNA
gen 12S yang sama yaitu 1000 base pairs (bp). Kalaupun terdapat penegelompokan
secara morfologi, tidak menunjukkan jumlah spesies melainkan diduga varian genetik.
Kata kunci:ikan baronang, DNA gen 12S, varian genetik, PCR.

ABSTRACT
Rabbit fish belongs to the family Siganidae and is one of the economically important
fish in Indonesia. Rabbit fishes were caught in the south sea waters of Lombok island
classified into 3 groups based on morphological characters. In contrast, to the
molecular characters that no grouping rabbit fish, It means that only one group rabbit
fish in the south marine waters of Lombok island, for the third group of rabbit fish has
the same size of 12S DNA fragment with 1000 base pairs. Even if there is grouping
morphology, but it does not indicate the number of species suspected genetic variants.
Keywords: rabbitfish, 12S rRNA genes, genetic variants, PCR.
LATAR BELAKANG
Potensi populasi spesies ikan-ikan ekonomis penting di perairan pesisir dan laut
pulau Lombok melimpah, memiliki keanekargaman genetik tinggi dan peluang
budidaya yang potensial karena didukung oleh kondisi lingkungan perairan yang sesuai.
Perairan laut selatan pulau Lombok merupakan perairan yang subur karena sepanjag
tahun di musim timur di sepanjang perairan pesisir dan laut selatan pulau Jawa, Bali,
dan Lombok terjadi penaikan masa air (upwelling) yang kaya nutrien menyebabkan
perairan menjadi subur dan prouksi ikan melimpah (Hendrawan dan Asai, 2011).
Ikan baronang merupakan salah satu ikan ekonomis penting memiliki kandungan
Omega-3 dan keanekargaman genetik tinggi tersebesar di perairan laut Indo-Pasifik dan
perairan Timur Mediterania (Randall et al., 1997; Musaiger dan D’souza, 2011). Asam
lemak omega-3 atau lebih populer disebut dengan Omega-3 merupakan salah satu ciri
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ikan ekonomis penting, karena Omega-3 sangat bemanfaat dalam pencegahan penyakit
jantung koroner, diabetes, kanker, dan berperan penting dalam sistem syaraf, otak dan
mata (Khoddami et al., 2009; Rubio-Rodriguez et al., 2010; Sayanova et al., 2011;
Suseno et al., 2014).
Berdasarkan data dari lembaga Oceanografi Nasional, Kordi dan Ghufron (2005)
menyatakan bahwa terdapat 12 spesies ikan baronang di perairan laut Indonesia namun
yang dipelihara oleh para petani pada umumnya hanya 5 spesies yaitu: Siganus guttatus,
S. canaliculatus, S. javus, S. vermiculatus dan S. virgatus. Selanjutnya dikatakan bahwa
ikan beronang dapat diklasifikasikan secara taksonomi sebagai berikut: Filum
Chordata, Kelas Pisces, Ordo Percomorphi (percoformes), Famili Siganidae, Genus
Siganus, Spesies Siganus guttatus, S. canaliculatus, S. javus, S. vermiculatus, S.
virgatus, dan lain-lain.
Tarwijah (2001) menjelaskan karakteristik morfologi ikan beronang memiliki
bentuk tubuh yang pipih dan lebar serta ditutupi oleh sisik-sisik yang kecil dan halus,
mulut kecil dengan posisi terminal dan rahangnya dilengkapi dengan gigi-gigi kecil.
Punggung ikan ini dilengkapi dengan duri-duri sirip yang tajam dan memiliki kelenjar
racun pada ujungnya yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap musuh/bahaya,
sedangkan berdasarkan pendekatan molekuler (marka genetik) belum banyak terungkap
karena penelitian genetika molekuler ikan baronang di Indonesia masih sedikit sekali.
Karakter molekuler yang terbukti efektif digunakan untuk mengidentifikasi spesies
hewan tingkat tinngi adalah sekuens gen Cytokrom b, CO1, 12S rRNA dan 16S rRNA,
bahkan gen CO1 telah disepakati sebagai barcode untuk hewan tingkat tinggi (Wong et
al., 2004; Barr et al., 2006;Ratnasingham dan Hebert, 2007; Gupta et al., 2008; Ferri et
al., 2009).
Mahrus et al. (2012) melaporkan hasil analisis filogenetik dari 12 spesies ikan
ekonomis penting dari berbagai negara berdasarkan sekuens gen 12S rRNA yang
diakses dari GeneBank mendapatkan bahwa salah satu spesies ikan baronang Siganus
canalicatus memiliki karakteristik yang unik. Berdasarkan sekuens gen Δ6-desaturase,
Siganus canaliculatus membentuk kelompok sendiri sedangkan dengan pendekatan
sekuens gen 12S rRNA(DNA 12S), Siganus canaliculatus berada satu kelompok
dengan Sparus aurata (Seabream). Keunikan lainnya adalah kedua spesies ikan
ekonomis penting tersebut memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat, dan
secara genetik adalah sangat mirip atau hampir sama.
Ikan baronang sebagai salah satu jenis ikan ekonomis penting terdiri dari
beberapa spesies dengan nama lokal yang berbeda-beda. Perbedaan penamaan di
berbagai daerah dengan nama ilmiah seringkali menimbulkan kesalahan identifikasi
spesies. Identifikasi spesies ikan baronang secara morfologi dan molekuler perlu
dilakukan untuk memastikan spesies ikan baronang dari perairan laut selatan pulau
Lombok.
BAHAN DAN METODE
Lokasi pengambilan sampel
Ikan baronang sebanyak 120 ekor ditangkap dari perairan laut selatan pulau
Lombok pada tiga stasiun (Gambar 1) dari bulan April sampai September 2016.
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Gambar 1. Lokasi pengambilan sampel (Stasiun 1 : 8o51’22.62” LS dan 116o27’11.99”
BT; Stasiun 2 : 8o55’39.77” LS dan 116o30’18.58” BT; dan Stasiun 3 :
8o56’16.91” LS dan 116o19’53.26” BT).
Pengelompokan (Grouping)
Sebanyak 120 ekor ikan baronang yang dikumpulkan dari perairan selatan pulau
Lombok dibawa ke Laboratorium Biologi FKIP Universitas Mataram untuk
diidentifikasi berdasarkan karakter morfologi (morfometrik dan meristik). Ikan
baronang dalam genus Siganus dikelompokan berdasarkan karakter morfometrik dan
meristik (Samonte et al., 2009). Karakter morfometrik berperan lebih besar dalam
membedakan kelompok-kelompok kawanan ikan dan menjadi pembeda antara
kelompok satu dengan kelompok lainnya (Muhiddin, 2010). Mula-mula ikan baronang
dkelompokan sesuai dengan bentuk tubuh, bentuk kepala, dan tipe sisik. Karakter
morfometrik yang dianalisis adalah panjang standard, panjang kepala, dan lebar tubuh,
sedangkan karakter meristik meliputi jumlah duri, pre-pelvic scutes, post-pelvic scutes,
dorsal fin rays, pelvic fin rays, dan anal fin rays
.
Ekstraksi DNA ikan baronang
Ekstraksi DNA dari jaringan daging ikan baronang dilakukan menggunakan
reagen DNAzol (Invitrogen). Daging ikan ukuran0,5 cm2 dihaluskan dan ditambahkan
200 uL DNAZol, dikocog bolak balik 10 kali dan divorteks 200 rpm selama 2 menit.
Sampel disentrifuge 10.000 rpm selama 10 menit, supernatan dipindahkan pada tabung
baru yang steril. Supernatan ditambahkan etanol obsolut 200 ul,diinkubasi pada suhu
ruangan selama 3 menit, selanjutnya dicampur bagian inversi dan disentrifuge 4000 rpm
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selama 5 menit. Supernatan dibuang dengan hati-hati. Pellet yang tersisa dicuci 2 X
dengan etanol 80 %. Pellet diresuspensikan dengan 50 ul ddH2O.
Amplifikasi gen 12S rRNA dan gen Cytochrome Oxidase Subunit 1 (CO1)
Amplifikasi dilakukan dengan menggunakan kit Maxime PCR PreMix Kit
(iNtRON). Amplifikasi DNA gen 12S rRNA menggunakan sepasang primer yaitu
primer forward: 5’-GCTTGGTCCTGACTTTAGTA-3’, dan primer reverse: 5’CTTACCATGTT-ACGACTTGC-3’ (Mahrus et al., 2012). Penggunaan DNA
mitochondria seperti gene 12S dan CO1 dapat membedakan spesies hewan (Singh et al.,
2015).Urutan primer 12SDNA dengan kondisi amplifikasi sebagaimana tertera pada
Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Program amplifikasi 12SDNA
Tahap
Denaturasi awal
Denaturasi ( pemisahan DNA )
Annealing ( penempelan primer )
Ekstensi ( pemanjangan DNA )
Ekstensi akhir

Temperatur
94oC selama 5 Menit
94oC selama 1 menit
55oC selama 1 menit
72 oC selama 1 menit
72 oC selama 4 menit

Jumlah siklus
1X
34 X
1X

Amplifikasi cagA diverifikasi dengan elektroforesis. Gel agarosa diletakkan
pada alat elektroforesis dan digenangi dengan larutan buffer elektroforesis berupa 1x
TBE (Tris, Asam Borat dan EDTA). Larutan pemberat (loading buffer) dipipet 3 µl
kemudian dicampur dengan 10 µl produk PCR atau 5 µl 100bp DNA Ladder (1st
BASE) yang telah diletakkan di atas kertas parafilm. Campuran larutan diaduk merata
kemudian dipipet 10 µl dan dimasukkan ke dalam sumuran pada gel agarose secara
hati-hati. Elektroforesis DNA dijalankan dengan arus listrik pada tegangan 100
voltselama kurang lebih 40 menit. Hasilnya diamati dengan alat visualisasi Biorad Gel
Doc XR tipe 170 – 8170 yang dilengkapi komputer dengan software Quantity
One(Biorad, USA).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelompokan ikan baronang berdasarkan karakter morfologi
Dari 120 ekor ikan baronag (family siganidae)yang tertangkap di perairan laut
selatan pulau Lombok, selanjutnya dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dari 120 ekor
ikan baronang tersebut, ternyata ikan baronang terdiri dari 3 group berdasarkan karakter
morfologi (Gambar 2).Ketiga group ikan baronang adalah group 1 sebanyak 52 ekor
(43%), group 2berjumlah 38 ekor (32%) dan sisanya 30 ekor (25%) dimasukkan sebagai
group 3.

Group 1
Group 2
Gambar 2. Pengelompokan ikan baronang
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Group 1 memiliki ciri morfologi sebagai berikut: bentuk badan pipih dan
ramping; bentuk kepala sedikit cekung dibagian atas mata;terdapat sebuah lipatan kecil
berwarna gelap pada lubang hidung bagian depan; ukuran sisik kecil-kecil dan tipis;
punggung berwarna sedikit coklat atau kehijau-hijauan; perut berwarna keperakan;
terdapat bintik (spot) atau garis berwarna gelap pada sirip punggung, dubur dan ekor;
sirip perut memiliki 3 jari lunak; sirip punggung dengan 13 duri kuat dan jari lunak 10;
terdapat 9 jari lunak dan 7 duri pada sirip anal yang tajam memiliki kelenjar racun yang
berfungsi untuk mempertahkan diri dari bahya/musuh. Ciri morfologi ikan baronang
tersebut hampir sama dengan ciri spesies Siganus canaliculatus seperti yang dilaporkan
oleh Woodland (1990) dan Tarwijah (2001) dan Sahabuddinet al. (2015).
Group 2 ditandai dengan ciri morfologi hampir sama dengan gropu 1, hanya saja
terdapat sedikit perbedaan yaitu tubuh bagian atas berwarna abu-abu kebiruan,
sedangkan bagian bawah berwarna perak dengan bintik-bintik yang lebih besar
berwarna kuning keemasan. Pada sisi badan, tepatnya bagian bawah sirip punggung
belakang, terdapat sebuah bintik besarberwarna kuning keemasan. Ciri ikan baronang
pada group 2 ini mirip dengan ciri cirri spesies Siganus guttatus sebagaimana yang
dilaporkan oleh Hamka (2006).Spesies ikan baronang ini sering disebut dengan Rabbit
fish dengan alasan bentuk kepalanya mirip kepala kelinci (Kordi, 2005;Hamka, 2006).
Group 3 sedikit sekali perbedaannya dengan group 1dan group 2 yaitu: warna tubuh
kecoklatan dan terdapat 8-10 bintik-bintik perak dengan oranye, gurat sisi agak kabur,
garis tengah dada bersisik tetapi tidak samapai panggul. Ciri morfologi ikan baronang
group 3 ini hampir mirip dengan spesies Siganus punctuates seperti yang dilaporkan
oleh Burhanuddin et al. (2014).
Marker DNA ikan baronang
Marker DNA gen 12S ikan baronang (gambar 3) sudah sesuai dengan standar
yaitu sepanjang 1000 base pairs (bp). Berdasarkan karakter molekuler dengan
menggunakan ukuran fragment DNA gen 12 S rRNA, ketiga kelompok ikan baronng
tersebut hampir sama, memiliki ukuran frgament DNA sama 1000 bp.

Gambar 3. Hasil amplifikasi DNA ikan Baronang 1, 2, dan 3 menggunakan primer 12S
DNA. Keterangan: bp DNA Ladder (1-3 12SDNA), 1. baronang 1, 2.
baronang 2, dan 3. baronang 3.
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Pada Gambar tersebut tampak sedikit ada perbedaan meskipun tidak terlalu
mencolok. Hasil penelitian akan terlihat dengan jelas perbedaannya secara molekuler
jika DNA tersebut disekuensing. Hasil penelitian ini memperlihatkan fragmen DNA gen
12S ikan baronang dalam penelitian ini sebesar 1000 bp lebih tinggi dibandingkan
dengan ikan baronang(Siganus canaliculatus)sebesar 814 bp dari perairan Indo-Pasifik
Barat dan Mediterania (Tang et al., 1999).
Woodland dan Anderson (2014) berhasil membedakan 2 spesies baronang baru
yang memiliki karakter morfologi sangat mirip dengan menggunakan pendekatan warna
tubuh dan sekuens gen sitokrom b dan gen 12S rRNA. Kedua spesies baronang tersebut
adalah: Siganus insomnis dari Maladewa dan India bagian selatan, dan Siganus lieatus
(Valenciennes) dari Pasifik Barat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
karakter morfologi tidak cukup kuat untuk membedakan satu spesies ikan baronang
dengan spesies baronang lainnya. Hal yang sama juga terjadi pada Siganus
canaliculatus dan Sparatus aurata. Kedua spesies ikan tersebut yang diperlihatkan pada
pohon filogenetik dari 11spesies ikan laut ekonomis penting berdasarkansekuens Gen
12S rRNA(Gambar 4) yang diakses dari data GeneBank dengan menggunakanmetode
analisisneighbor-joining dan UPGAMA, tampak bahwa Siganus canaliculatusberada
satu kelompok dengan Sparatus aurata (Mahrus et al., 2012). Fenomena ini
sesungguhnya menjelaskan bahwa kedua spesies ikan tersebut memiliki hubungan
kekerabatan yang sangat dekat.

Gambar 4.

Pohon Filogenetik dari 11 spesies ikan laut
berdasarkan gen 12S rRNA .

ekonomis penting

KESIMPULAN
Ikan baronang yang tertangkap dari perairan laut selatan pulau Lombok
dikelompokan pada 3 group berdasarkan karakter morfologi, sedangkan berdasarkan
marker DNA gen 12S tidak menunjukkan perbedaan karena ketiga kelompok ikan
tersebut memiliki panjang fragment DNA gen 12S sama yaitu 1000 bp.Tiga kelompok
ikan baronang tersebut tidak menunjukkan spesies tetapi memperlihatkan dugaan
adanya variasi (sub spesies). Kedepan, perlu dilakukan pengamatan secara mendalam
dengan menggunakan variabel yang lebih banyak baik secara morfologi maupun
molekuler.
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

688

DAFTARPUSTAKA
Barr, N.B., Copeland, R.S., De Meyer, M., Masiga, D., Kibogo, H.G., Billah, M.K.,
Osir, E., Wharton, R.A., McPheron, B.A. 2006. Diagnostik molekuler ekonomis
penting spesies lalat buah Ceratitis (Diptera: Tephritidae) di Afrika
menggunakan analisis PCR dan RFLP. Bull Entomol Res., 96: 505-521.
Burhanuddin, A. I., Budimawan, Sahabuddin. 2014. The Rabbit-Fishes (Family
Siganidae) from The Coast of Sulawesi, Indonesia.International Journal of
plant, animal and environmental sciences, 4(4): 95-102.
Ferri, G., Alù, M., Corradini, B., Licata, M., Beduschi, G. 2009. Spesies identifikasi
melalui DNA "barcode". Biomarker Genet Mol Test., 13: 421-6.
Gupta, A.R., Patra, R.C., Das, D.K., Gupta, P.K., Swarup, D., Saini, M. 2008. Sequence
karakterisasi dan polymerase chain reaction-pembatasan Polimorfisme panjang
fragmen gen 12S rRNA DNA mitokondria menyediakan metode untuk
identifikasi spesies rusa India. DNA mitokondria, 19: 394-400.
Hamka. 2006. Upaya Pematangan Gonad Ikan Baronang (Siganus guttatus) Melalui
Pemberian Pakan Buatan dan Pakan Alami (Gracillaria sp.) pada Bak
Terkontrol. Laporan Tahunan. Balai Budidaya Air Payau Takalar.
Hendrawan, I. G., Asai, K. 2011. Numerical Study of Tidal Upwelling Over The Sill In
The Lombok Strait (Indonesia). In: Proceedings of the Twenty-first (2011)
International Offshore and Polar Engineering Conference. Maui, Hawaii, USA:
the International Society of Offshore and Polar Engineers (ISOPE); 949–956.
Khoddami, A., A.A. Arifin, J. Bakar, H.M. Ghazali. 2009. Fatty acid profile of the oil
extracted from fish waste (head, intestine and liver) (Sardinella lemuru). World
Applied Sciences Journal, 7 (1): 127-131.
Kordi, M., G., H. 2005. Budidaya Ikan Baronang. Rineka Cipta. Jakarta.
Mahrus, S. B. Sumitro, D. H. Utomo, A. Sartimbul, A. H. Toha, N. Widodo,. 2012.
Genetic relationship of Sardinella lemuru from Lombok Strait with fish rich in
omega-3 fatty acid. Bioinformation, 8 (25): 1271-1276.
Muhiddin, A. H. 2010.Identifikasi dan klasifikasi kawanan lemuru Selat
Baliberdasarkan data hidroakustik dengan metode statistik. Torani (Jurnal Ilmu
Kelautan dan Perikanan), 20 (1): 25-36.
Musaiger, A.O., R. D’Souza. 2011. Fatty acid profile of raw and cooked fish consumed
in Bahrain. African Journal of Food Science, 5(4): 213 – 218.
Randall, J. E., G. R., Allen, R. C., Steene. 1997. Fishes of the Great Barrier Reef and
Coral Sea. University of Hawaii Press, Honolulu, HI, 507 p.
Ratnasingham, S., Hebert, P.D.N. 2007. BOLD: The Life Barcode Sistem Data. Mol
Ecol., 7: 355-364.
Rubio-Rodriguez, N., S.Beltran, I. Jaimi, S.M. de Diego, M.T. Sanz, J.R. Carballido.
2010. Production of omega-3 polyunsaturated fatty acid concentrates: A Review.
Lipids. 44:1130-1140.
Sahabuddin, I. Burhanuddin, A. C. Malina, Nurhapsa. 2015. Morfometrik dan meristik
ikan baronang (Siganus canaliculatus Park, 1797) di perairan teluk Bone dan
selat Makassar. Torani (Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan), 25(1): 44-52.
Samonte, I., Canlas, R., Alvia, K., Carvajal, T., Pagulayan, R. 2009. Multivariate
analyses of the biometric features from Philippine sardines-implications for the
phylogenetic relationships of the freshwater Sardinella tawilis (Teleostei,
Clupeomorpha). J Zool Syst Evol Res., 47(1): 21-24.
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

689

Sayanova, O., R.P. Haslam, M.V.Calerón, N.R. López, C.Worthy, P. Rooks, M.J. Allen,
J.A. Napier. 2011. Identification and functional characterisation of genes
encoding the omega-3 polyunsaturated fatty acid biosynthetic pathway from the
coccolithophore Emiliania huxleyi.Phytochemistry,72(7): 594–600.
Singh, D., N. Khullar, C. Jha. 2015. Lucrative potentials of mitochondrial DNA:
Alaconic review accentuating particularly blow flies beyond forensic
importance. Journal of Entomology and Zoology Studies, 3(4): 01-08.
Suseno, S.H., Tambunan, J.E., Ibrahim, B dan Saraswati. 2014. Inventory and
Characterization of Sardine (Sardinella sp.) Oil from Java Island-Indonesia.
Advance Journal of Food Science and Technology, 6(5): 588-592.
Tang, K.L., ,P. B. Berendzen, E. O. Wiley, J. F. Morrissey, R. Winterbottom, dan G. D.
Johnson. 1999. The phylogenetic relationships of the suborder Acanthuroidei
(Teleostei: Perciformes) based on molecular and morphological evidence. Mol.
Phylogenet. Evol. 11 (3), 415-425. PUBMED 10196082.
Tarwijah. 2001. Pembenihan Ikan Baronang (Siganus sp). Booklet Jenis-Jenis Komoditi
Laut Ekonomis Penting Pada Usaha Pembenihan. Direktorat Bina Pembenihan,
Dirjen Perikanan, Departemen Pertanian, Jakarta.
Wong, K.L., Wang. J., Tapi, P.P.H., Shaw, P.C. 2004. Aplikasi urutan DNA
ctyochrome b untuk otentikasi spesies ular terancam punah. Forensic Sci Int.,
139: 49-55.
Woodland, D. J., Anderson, R. C. 2014. Description of a new species of rabbitfish
(Perciformes: Siganidae) from southern India, Sri Lanka and the Maldives.
Zootaxa, 3811 (1): 129–136.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

690

STRATEGI ALTERNATIF PENINGKATAN PRODUKSI PEDET SAPI BALI
DI KABUPATEN BULELENG BALI
ALTERNATIVE STRATEGIES TO INCREASING CALF PRODUCTION OF BALI
CATTLE IN BULELENG REGENCY OF BALI
I Made Rai Yasa, I Nyoman Adijaya dan Ni Luh Gede Budiari
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali

ABSTRAK
Kabupaten Buleleng merupakan sentra pembibitan sapi Bali di Bali. permasalahannya,
dari tahun 2011 hingga 2015 populasi sapi di daerah ini menurun 2,48% per tahun.
Terkait dengan permasalahan tersebut dilakukan penelitian untuk mendapatkan strategi
peningkatan populasi sapi di daerah ini. Penelitian dilaksanakan dari bulan Juni Agustus 2016 di Kabupaten Buleleng Bali, menggunakan metode Sistem Dinamik
didukung Focus Group Discussion (FGD). FGD melibatkan Dinas Pertanian dan
Peternakan Buleleng, petugas peternakan kecamatan, Asosiasi Peternak Sapi Bali,
pengurus Simantri, dan BPTP Bali. Data dan informasi yang dikumpulkan antara lain
persentase perkawinan, kebuntingan, induk majir, calving interval, kematian pedet, dan
lainnya. Data dianalisis menggunakan Sofware Powersim Constructor 2,5ddilanjutkan
dengan analisis sensitivitas. Hasil penelitian menunjukkan: 1) apabila tanpa perubahan
kebijakan, populasi induk sapi akan menurun dari 76.523 ekor pada tahun 2011
menjadi 40.839 ekor pada tahun 2021, akibatnya jumlah pedet yang diproduksi
berpotensi menurun dari 44.414 ekor menjadi 22.152 ekor, dan 2) ada lima faktor
penentu produksi pedet di Buleleng. Ke 5 faktor tersebut adalah : 1) calving interval
(CI), 2) persentase kebuntingan, 3) Penurunan populasi induk (pemotongan), 4)
kemajiran, dan 5) kematian pedet. Dari ke-5 faktor tersebut, CI, persentase kebuntingan,
dan pemotongan betina produktif yang bersifat “sensitif” (penentu utama), dengan nilai
sensitifitas berturut-turut 11,11%, 10%, dan 6,69%. Nilai sensitifitas 11,11% artinya
kalau CI pada saat ini 14 bulan bisa diperpendek 10% menjadi 12,6 bulan maka jumlah
pedet yang diproduksi akan meningkat 11,11% dengan demikian, alternatif strategi
yang dilakukan adalah 1) program memperpendekCImeningkatkan angka kebuntingan,
dan menurunkan pemotongan betina produktif.
Kata kunci : strategi, peningkatan populasi, sapi Bali.
ABSTRACT
Buleleng regency is the center of Bali cattle breeding in Bali, but from 2011 to 2015
cattle population in this area decrease 2.48% per year. Associated at thisproblems,
research to get the strategy of increasing the cattle populationin this area was done.
The research was conducted from June - August 2016, using Dynamic Systems method
supported by Focus Group Discussion (FGD) and sensitivity analysis. FGD involving
Buleleng Department of Agriculture and Livestock, agriculture and livestock subdistrict officer, Bali Cattle Breeders Association, representatives farmer groups, and
AIAT Bali. Data and information collected related to increase of cattle population
models included: percentage of mating, pregnancy rate, percentage of infertil cows,
calving interval, calf mortality, and the others. Data were analyzed using Software
Powersim Constructor 2,5d, and followed by sensitivity analyzes. The results showed
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that : 1 If without policy changes, cow population will decrease from 76,523 head in
2011 to 40,839 head in 2021, as a result, calves production willdecrease from 44,414
head to 22,152 head; and 2) there are threeleverage factors influence calf production
in Buleleng, included : 1) calving interval (CI), 2) pregnancy rate, and 3) cuttingof
productive cowswith sensitivity values respectively 11.11%, 10%, and 6.69%. Value
sensitivity of 11.11% means that the CI at this time 14 months can be shortened by 10%
to 12.6 months, the number of calves produced can be increased 11.11%. Therefore,
alternative strategies increase calf production : 1) shorten of CI program, increasing
of pregnancy rate, and decreasing of cutting productive cows.
Key words: strategy, increase calf birth, Bali cattle.
LATAR BELAKANG
Bali merupakan Provinsi yang memiliki populasi sapi tertinggi No. 8 di
Indonesia, yakni sebanyak 637.473 ekor (Anonimous, 2015), namun menjadi daerah
dengan populasi sapi terpadat di Indonesia. Dengan populasi yang tinggi, Bali menjadi
salah satu provinsi pemasok sapi potong untuk pasar Jakarta. Berdasarkan Peraturan
Gubernur Bali No. 41 tahun 2006, jumlah sapi bali yang diizinkan untuk diantar
pulaukan sebanyak 75.000 ekor. Karena alasan keseimbangan populasi, pada tahun
2009 izin
pengeluaran sapi bali diturunkan menjadi 55.000 ekor per tahun
(Bisnisbali.com 2009); selanjutnya pada tahun 2016 menjadi 47.000 ekor (Natalia,
2016).Menurut Gubernur Bali Made Mangku Pastika, permintaan sapi bali untuk pasar
Jakarta dan sekitarnya rata-rata 200.000 ekor per tahun (Kompas.com Sabtu, 12
Desember 2009). Selain peluang pasar tersebut, permintaan lokal Bali pun cukup
tinggi yakni rata-rata 38.000 – 40.000 ekor per tahun (Natalia, 2016). Tidak
terpenuhinya permintaan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan populasi sapi di Bali
hanya 2,1% per tahun. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi petani
untuk mengembangkan usahatani ternak.
Kabupaten Buleleng merupakan sentra pembibitan sapi untuk daerah Bali.
Dari322.384 ekor sapi betina yang ada di Bali, 22,9% dipelihara di daerah ini. Dengan
jumlah tersebut menempatkannya sebagai daerah sentra pembibitan sapi Bali untuk
Bali. Permasalahannya, populasi sapi di daerah ini mengalami penyusutan yang cukup
tinggi, yaitu dari 136.300 ekor pada tahun 2011 menjadi 119.272 ekor pada tahun 2015
(Anonimous, 2012, 2016). Penurunan populasi yang terjadi kemungkinan disebabkan
oleh menurunnya keuntungan berusahatani ternak sapi sebagai akibat penurunan
produktivitas ternak, pemotongan betina produktif, atau lainnya. Permasalahan
peningkatan populasi atau pun peningkatan kelahiran pedet merupakan permasalahan
yang kompleks dan dinamis. Komponen yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain
calving interval, tingkat pemotongan betina produktif, kematian induk, kematian pedet,
tingkat kemajiran, persentase kebuntingan, dan lainnya. Oleh karena itu, untuk dapat
menyusun strategi peningkatan kelahiran pedet, dilakukan dengan pendekatan sistem,
yaitu dengan Sistem dinamik. Pendekatan sistem merupakan cara penyelesaian
persoalan yang dimulai dengan dilakukannya identifikasi terhadap komponen terkait,
sehingga dihasilkan suatu operasi dari sistem yang efektif (Eriyatno, 1998
dalamMarimin, 2007). Model sistem dinamik dapat membantu penyusun model berfikir
tentang bagaimana suatu sistem berubah oleh waktu (Ford, 1999 diacu dalam Pujiharti,
2007).

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

692

BAHAN DAN METODA
Penelitian dilaksanakan dari bulan Juni - Agustus 2016 di Kabupaten Buleleng
Bali, menggunakan metode Sistem Dinamik didukung metode Focus Group Discussion
(FGD) dan analisis sensitifitas. FGD melibatkan 35 peserta terdiri dari : Dinas Pertanian
dan Peternakan Kab. Buleleng (kepala dinas, bidang kesehatan hewan, bidang produksi
peternakan, bidang penyuluhan dan agribisnis, seksi penyebaran dan pengembangan
ternak, dan seksi usahatani dan sarana peternakan petugas pertanian dan peternakan
kecamatan (Kecamatan Gerokgak, Kec. Seririt, Kec. Banjar, Kec. Sukasada, Kec.
Busungbiu, Kec. Tejakula, Kec. Kubu Tambahan, Kec. Buleleng, dan Kec. Sawan).
Asosiasi Peternak Sapi Bali, pengurus Kelompok Sistem Pertanian Terintegrasi
(Simantri), dan dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali. Data dan informasi yang
dikumpulkan terkait dengan model peningkatan kelahiran sapi seperti: populasi sapi dara,
sapi induk (umur 2-4 tahun, 5-6 tahun, dan diatas 5 tahun), persentase perkawinan,
persentase kebuntingan, persentase induk majir, calving interval, kematian pedet, dan
lainnya. Data dianalisis menggunakan Sofware Powersim Constructor 2,5d, dilanjutkan
dengan analisis sensitivitas terhadap komponen yang mempengaruhi produksi pedet.
Parameter dikatakan sensitif apabila parameter diubah sebesar 10%, dampaknya terhadap
kinerja model mencapai 5-14%, sangat sensitif bila dampaknya terhadap kinerja model
berkisar 15-34% dan sangat-sangat sensitif bila dampaknya terhadap kinerja model lebih
besar dari 35%. Parameter yang memiliki sensitivitas tinggi merupakan parameter
penting dalam menentukan skenario kebijakan (Maani dan Cavana, 2000 diacu dalam
Nurmalina, 2007).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen peningkatan populasi sapi Bali di Kabupaten Buleleng
Berdasarkan hasil penelitian teridentifikasi komponen yang terkait dengan usaha
peningkatan kelahiran pedet cukup kompleks. Komponen yang terkait antara lain
dipengaruhi oleh dinamika populasi sapi betina (betina muda, betina dewasa 2-4 tahun,
5-6 tahun, dan > 6 tahun); persentase induk majir, persentase kebuntingan, calving
interval (jarak beranak), persentase kematian pedet, dan lainnya (Gambar 1).
-

Pemotongan sapi betina

Pop ulasi sap i induk 5-6 tahun

-

Pop ulasi Sapi induk 2-4 tahun
-

Pop ulasi jantan dewasa

Pop ulasi sap i induk > 6 tahun
Pop ulasi jantan muda
-

Pop ulasi sap i

Populasi sapi induk

Pop ulasi sap i betina muda
Pedet jantan
Induk majir
Betina muda siap kawin

Induk tidak bunting

Pedet betina
Pedet mati
Pedet lahir

Induk siap kawin
Induk bunting
Calving interval

Persentase kebuntingan

Gambar1. Struktur model komponen terkait dinamika kelahiran pedet sapi Bali di
Kabupaten Buleleng Bali 2016
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Dinamika populasi induk sapi dan kelahiran pedet sapi Bali
Untuk menganalisis dinamika populasi induk dan kelahiran pedet, data dan asumsi yang
digunakan mengacu pada data pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1. Data dan asumsi yang digunakan untuk menganalisis dinamika populasi induk
dan kelahiran pedet sapi Bali di Kabupaten Buleleng 2011 – 2021
No
Jenis ternak
Populasi 2011
Dinamika populasi
s/d 2015 (%)
1
Pedet betina
12.133
4,42*
2
Betina muda
19.365
-2,52*
3
Betina 2 - 4 tahun
22.443
-9,02*
4
Betina 5 - 6 tahun
22.852
-10,59*
5
Betina > 6 tahun
11.863
-2,03*
Jumlah (ekor)
*:Bali Dalam Angka 2012 – 2016.
Sebagai dampak dari penurunan populasi induk, sudah tentu akan berpengaruh
terhadap jumlah pedet yang akan dihasilkan. Untuk menganalisis potensi produksi pedet
sampai dengan tahun 2021, data dan asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Parameter reproduksi yang digunakan untuk perhitungan produksi pedet di
Kabupaten Buleleng 2011-2021
Parameter reproduksi
Provinsi Bali
Kabupaten
Buleleng
3
3
- Induk majir (%)
50
50
- Betina muda yang dikawinkan (%)
16
14
- Calving interval (bulan)
85
80
- Persentase kebuntingan (%)
1
1
- Jumlah pedet yang mati (%)
51jantan, 49 betina
51 jantan, 49
- Komposisi pedet yang lahir (jantan
betina
dan betina) (%)
Catatan, parameter reproduksi untuk Provinsi hanya sebagai perbandingan
Data pada Tabel 1 mengindikasikan terjadinya pemotongan sapi betina
produktif. Betina produktif menurut
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
35/permentan/OT.140/7/2011, adalah ruminansia besar yang melahirkan kurang dari 5
kali atau berumur di bawah 8 tahun, dan ruminansia kecil yang melahirkan kurang dari
5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan. Tingginya penurunan populasi sapi betina
akibat pemotongan ini sejalan dengan laporan Sukada et al., (2006) bahwa porsi sapi
betina produktif yang dipotong di RPH Pesanggaran Denpasar dan Mambal Badung
berturut-turut 67,5% dan 99%. Peneliti lain memperoleh hasil yang hampir sama.
Wibisono (2007) melaporkan 66,78%, Swasono (2007) bahkan melaporkan 75%,
bahkan Pradana (2012) melaporkan pemotongan betina produktif mencapai 100%.
Hasil lebih rinci terkait dengan umur dilaporkan oleh Masyita, dkk (2014) di RPH yang
dikelola pemerintah (RPH Pesanggaran) dan yang dikelola swasta (di Badung). Untuk
RPH yang dikelola pemerintah mencapai 98% sedangkan di RPH swasta 100%.
Sebelumnya telah banyak dibuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang
pemotongan sapi betina produktif seperti Saatsblad Nomor 614 Tahun 1936, Instruksi
Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 18/1979 dan Nomor
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5/1979, Peraturan Daerah Bali Nomor 5 tahun 1974, Instruksi Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali Tanggal 1 Oktober 1980, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 tahun
2008, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 35/permentan/OT.140/7/2011. Tentang
Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif. Namun kenyataanya, tingkat
pemotongan betina produktif masih tinggi.
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Gambar 2. Dinamika populasi induk sapi Bali di Kabupaten Buleleng 2011-2021
Hasil analisis menunjukkan, apabila tanpa perubahan kebijakan maka populasi
induk akan menurun dari 76.523 ekor pada tahun 2011 menjadi 40.839 ekor pada tahun
2021; dengan rincian sapi betina muda menurun dari 19.365 ekor menjadi ekor 15.003
ekor, Betina 2-4 tahun menurun dari 22.443 ekor menjadi 8.720 ekor, Betina 5-6 tahun
dari 22.852 ekor menjadi 7.452 ekor, dan betina > 6 tahun menurun dari 11.863 ekor
menjadi 9.663 ekor (Gambar 2). Akibatnya produksi pedet yang lahir hidup berpotensi
menurun dari 44.414 ekormenjadi 22.152. Dengan rincian, populasi pedet jantan turun
dari 22.651 ekor menjadi 11.298 ekor dan pedet betina menurun dari 21.763 ekor
menjadi 10.855 ekor (Gambar 3). Hasil ini sesuai dengan laporan Harminy et al, (2011)
bahwa jumlah sapi betina produktif menentukan populasi sapi di masa mendatang.
Semakin banyak sapi betina dewasa produktif yang dipotong, maka dalam jangka
panjang pertumbuhan populasi sapi akan cenderung menurun.
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Gambar 3. Dinamika populasi pedet sapi Bali di Kabupaten Buleleng 2011-2021
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Faktor pengungkit peningkatan populasi sapi bali di Kabupaten Buleleng
Terdapat lima faktor utama penentu dinamika populasi sapi di Kabupaten
Buleleng. Ke 5 faktor tersebut antara lain : 1) calving interval, 2) persentase
kebuntingan, 3) penurunan populasi (pemotongan/pemindahan), 4) persentase
kemajiran, dan 5) kematian pedet. Dari ke-5 faktor tersebut, faktor calving interval,
persentase kebuntingan, dan pemotongan betina merupakan faktor yang bersifat sensitif.
Nilai sensitifitas untuk ke tiga faktor tersebut adalah 11,11%, 10%, dan 6,69%.
Sedangkan faktor induk majir dan kematian pedet kurang sensitif (Tabel 3). Parameter
dikatakan ”sensitif” (S) apabila parameter diubah sebesar 10%, dampaknya terhadap
kinerja model dapat mencapai 5-14%, ”sangat sensitif” (SS) apabila dampaknya
terhadap kinerja model berkisar 15-34%, dan ”sangat-sangat sensitif” (SSS) bila
dampaknya terhadap kinerja model lebih besar dari 35% (Maani dan Cavana, 2000
diacu dalam Nurmalina, 2007). Berdasarkan hasil analisis sensitifitas ini, kegiatan
prioritas yang harus dilakukan adalah kegiatan untuk 1) memperpendek calving interval
atau jarak beranak, 2) meningkatkan persentase kebuntingan, dan 3) menurunkan angka
pemotongan betina produktif. Pada saat ini, tingkat persentase kebuntingan sapi di
Kabupaten Buleleng masih lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi Bali yang
mencapai 85% (Tabel 2).
Calving interval (CI) sapi Bali yang ditetapkan Direktorat Jenderal Peternakan
(1992) adalah 365 hari atau 12 bulan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan jarak
beranak sapi Bali sangat bervariasi. Ridha, dkk (2007) melaporkan 379,75 hari atau
sekitar 12,6 bulan, Darmadja dan Sutedja (1976) diacu dalam Lubis dan Sitepu (1998)
melaporkan 528 ± 155 hari, hampir sama dengan di Balai Pengembangan Ternak
Unggul di Bali yaitu sekitar 14-15 bulan. CI dipengaruh oleh lama bunting, umur
penyapihan, dan jarak kawin kembali setelah beranak (Ridha, dkk 2007). Lama
kebuntingan adalah periode dari mulai terjadinya fertilisasi sampai terjadinya kelahiran
normal (Jaenudeen dan Hafez, 2000). Lama kebuntingan sapi bali pada adalah
284,4±5,7 hari (Prasojo, dkk. 2010).
Lambatnya penyapihan anak menyebabkan tertundanya estrus yang berdampak
pada panjangnya jarak kawin kembali setelah beranak. Estrus kembali setelah beranak
sapi Bali adalah antara 2-4 bulan (Pane, 1979). Menurut Udin (1993), aktifitas
reproduksi sesudah beranak tertunda dengan adanya pedet yang menyusu. Di tingkat
petani, petani umumnya enggan mengawinkan sapinya terlalu cepat karena khawatir
akan mengganggu pertumbuhan pedetnya. Kondisi ini menyebabkan terjadinya anestrus
laktasi yang mengakibatkan tanda-tanda berahi tidak nampak. Menurut Hunter (1995),
anestrus laktasi dapat disebabkan karena selama proses menyusui prolaktin secara aktif
disekresikan sehingga aktifitas gonadotrophin akan berkurang, akibatnya aktivitas
ovarium terhambat sehingga gejala berahi tidak muncul.
Selain akibat lambatnya penyapihan, menurut Markusfeld, dkk (1997) dalam
Widnyana (2002), kondisi tubuh merupakan faktor yang paling mempengaruhi
timbulnya birahi pertama setelah beranak. Kondisi tubuh yang sangat kurus pada saat
beranak akan menurunkan fertilitas melalui penundaan aktivitas ovarium. Menurut
Domecq et al, (1997) penurunan skor kondisi tubuh pada 30 hari pertama setelah
beranak akan menyebabkan kegagalan konsepsi pada perkawinan pertama setelah
beranak. Kekurangan pakan selama musim kemarau yang panjang atau pada ternak
yang dikandangkan tetapi tidak diberi pakan yang cukup dan mutu yang baik akan
menyebabkan penurunan sekresi hormon gonadotropin dan hormon-hormon lainnya
oleh hipofisa anterior (Hedah, 2000). Selain itu, menurut Butler dan Smith (1989),
menyusui dan pemberian pakan yang terbatas menyebabkan penurunan sekresi LH
(Luteinizing Hormone) dan FSH (Folicle Stimulating Hormone) dari hipofisa anterior
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sehingga mempengaruhi perkembangan folikel dari ovarium. Selain itu terbatasnya pakan yang diberikan juga menurunkan sekresi
Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) dari hipotalamus berfungsi yang berfungsi merangsang sekeresi FSH dan LH dari hipofisa
anterior (Swanson, 1989).
Tabel 3. Analisis sensitivitas terhadap komponen yang mempengaruhi produksi pedet (anak sapi) di Kabupaten Buleleng Bali 2011-2021.
No Parameter
Kondisi
Potensi Parameter
Potensi
Selisih
Dampak
Nilai
Prioritas
aktual kelahiran dinaikan perubahan produksi
terhadap
sensitivitas kegiatan
pedet
atau
kelahiran
pedet
peningkatan
aktual
diturunkan
pedet
(ekor)
produksi
tahun
10%
tahun
pedet (%)
2021
2021
(ekor)
(ekor)
1
Calving interval (bulan)
14,0
22.174
12,6
24.638
2.464
11,11
S
1
2 Persentase kebuntingan (%)
80
22.174
88,0
24.392
2.218
10,00
S
2
3

Penurunan populasi betina 5
-6 tahun (%)
Penurunan populasi betina
2-4 tahun (%)
Penurunan populasi > 6
tahun (%)
Penurunan populasi betina
muda (50% siap kawin) (%)

-10,6

22.174

-9,54

22.794

620

2,80

TS

-9,02

22.174

-8,12

22.774

600

2,71

TS

-2,03

22.174

22.307

133

0,60

TS

22.304

130

0,59

TS

6,69

S

-2,52

22.174

-1,83
-2,27

3

4 Induk majir (%)
3
22.174
2,7
22.243
69
0,31
TS
4
5 Kematian pedet (%)
1,0
22.174
0,9
21.952
(222)
(1,00)
TS
5
Keterangan : Parameter dikatakan ”sensitif” (S) apabila parameter diubah sebesar 10%, dampaknya terhadap kinerja model dapat
mencapai 5-14%, ”sangat sensitif” (SS) apabila dampaknya terhadap kinerja model berkisar 15-34%, ,dan ”sangat-sangat
sensitif” (SSS) bila dampaknya terhadap kinerja model lebih besar dari 35% (Maani dan Cavana 2000 diacu dalam Nurmalina
2007).
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Penanggulangan anestrus karena defisiensi pakan dapat ditanggulangi dengan
peningkatan pemberian pakan. Bila pemberian pakan pada ternak merupakan suatu
masalah yang sulit (faktor pakan), maka anestrus karena defisiensi pakan sulit
dihindarkan, biasanya alam menanggulangi sendiri Pengobatan anestrus dengan
menggunakan hormonal pada anestrus karena defisiensi pakan akan sia-sia. Selama
perbaikan pakan tak dilakukan, selama itu pula pemberian hormon tidak
memperlihatkan pengaruh yang efektif (Hedah, 2000). Birahi pasca melahirkan indukinduk sapi Bali di Bali menurut Yasa, dkk (2001) di tingkat petani dengan sistem
pemeliharaan tradisional cukup panjang yaitu mencapai 115,86 hari. Lebih lanjut
dilaporkan bahwa birahi pasca melahirkan dapat diperpendek dengan pemberian pakan
tambahan berupa 1 kg per hari, menjadi 90 hari, bahkan dengan pemberian dedak padi 1
kg ditambah pemberian enzim, bahkan dapat mencapai 70 hari. Ini menunjukkan faktor
manajemen pakan sangat berpengaruh terhadap jarak beranak.
Untuk persentase kebuntingan, persentase kebuntingan induk sapi Balidi
Kabupaten Buleleng masih relatif rendah, yakni 80%, padahal standar persentase
kebuntingan sapi Bali di Bali berkisar 80-90% (Pastika dan Darmadja, 1976; Pane,
1991); dengan seks rasio kelahiran jantan : betina sebesar 48,06% : 51,94% (Pastika
dan Darmadja, 1976). Informasi tentang seks rasio ini sedikit berbeda dengan laporan
Prasojo, dkk (2010) bahwa komposisi pedet jantan dan betina berturut-turut 55,69%
dan 44,30%.
Berbeda dengan persentase kebuntingan, persentase kematian pedet sapi Bali
yang dijadikan asumsi cukup rendah, yaitu 1%. Menurut Darmadja dan Suteja (1976)
dalam Yasa (2012), kematian pedet sapi Bali sebelum dan sesudah sapih adalah 7,03%
dan 3,59%; sedangkan persentase kematian pada umur dewasa sebesar 2,7% (Sumbung
dkk., 1976).Tingkat kematian pedet menurut Diwyanto dan Mahendri (2011) di tingkat
lapang justru lebih tinggi. Di BPTU Sapi Bali kematian pedet berkisar antara 15-16%;
di kelompok peternak SIMANTRI mencapai 20-25%; dan pada peternakan rakyat yang
dipelihara secara tradisionaldiperkirakan mencapai lebih dari 30%.Meskipun demikian,
kematian pedet di Bali masih lebih rendah dibandingkan di NTT. Kematian pedet untuk
wilayah NTT yang berumur kurang dari 1 tahun mencapai 12-33% (Jelantik,et al.
2007), bahkan sampai 25-30%. (Wirdahayati, 1989). Menurut Jelantik et al. (2009) ada
tiga faktor penyebab utama tingginya mortality rate pedet. sapi Bali. Pertama, stres
nutrisi karena kekurangan air susu induk dan pakan berkualitas. Produksi susu sapi Bali
di NTT berkisar 0,75-2 kg/hari. Induk yang menghasilkan susu <1 kg/hari biasanya
anaknya akan mati. Sementara itu, induk yang menghasilkan susu antara 1-1,5 kg/hari
anaknya bisa bertahan hidup tetapi akan kurus. Pada umumnya, hanya sedikit induk
yang menghasilkan susu >1,5 kg/hari, padahal pedet membutuhkan 2-3 liter susu/hari
untuk bertumbuh secara optimal. Pedet yang kekurangan susu induk akan terganggu
pertumbuhannya di kemudian hari, sehingga akan memakan waktu yang lebih lama
untuk mencapai bobot jual. Selain itu, kekurangan susu menyebabkan pedet rentan
terhadap penyakit. Penyebab rendahnya produksi susu induk adalah stres nutrisi.
KESIMPULAN DAN SARAN
 Apabila tanpa dilakukan perubahan kebijakan maka akan terjadi penurunan
populasi induk yang signifikan dari 76.523 ekor pada tahun 2011 menjadi 40.839
ekor pada tahun 2021, sebagai dampaknya jumlah pedet yang diproduksi
berpotensi menurun dari 44.414 ekormenjadi 22.152 ekor
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Terdapat lima faktor utama penentu kelahiran pedet di Kabupaten Buleleng, namun
hanya tiga faktor yang bersifat sensiti (penentu utama) yaitu 1) calving interval, 2)
persentase kebuntingan, dan 3) pemotongan betina produktif dengan nilai
sensitifitas berturut-turut 11,11%, 10%, dan 6,69%. demikian, alternatif strategi
yang dilakukan adalah 1) Program memperpendek CI, meningkatkan angka
kebuntingan, dan menurunkan angka pemotongan betina produktif.
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UJI APLIKASI FUNGI MIKORIZA ARBUSKULAR (FMA) DAN DOSIS
BIOAKTIVATOR (MENGANDUNG JAMUR Trichoderma spp.) DALAM
MENGENDALIKAN PENYAKIT LAYU FUSARIUM PADA TANAMAN
BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.)
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I Made Sudantha, 1)M. Taufik Fauzi dan 1)Suwardji
Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering Universitas Mataram
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ABSTRAK
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh aplikasi FMA dan dosis
bioaktivator (mengandung jamur Trichoderma spp.) terhadap pertumbuhan dan hasil
serta intensitas penyakit layu Fusarium pada tanaman bawang merah. Penelitian ini
dilaksanakan dengan metode eksperimental pada kondisi rumah kaca yang dilakukan di
Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas Mataram mulai bulan Mei sampai dengan
Agustus 2016. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan Rancangan Acak Lengkap
dengan percobaan faktorial yang terdiri dari dua faktor, yaitu: Faktor pertama adalah
FMA yang terdiri atas dua aras, yaitu: tanpa FMA dan dengan FMA. Faktor kedua
adalah dosis bioaktivator (mengandung jamur Trichoderma spp.) yang terdiri atas
empat aras, yaitu: 0 g/pot atau tanpa bioaktivator, 5 g/pot, 10 g/pot dan 15 g/pot.
Perlakuan merupakan kombinasi kedua factor tersebut yang diulang 3 kali sehingga
terdapat 36 unit percobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi FMA dapat
meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah. Dosis bioaktivator 10
g/pot mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil tanaman bawang merah.
Kata kunci: FMA, bioaktivator, Trichoderma spp., layu Fusarium, bawang merah.
ABSTRACT
The purpose of research is to determine the effect FMA application and dose
bioactivator (containing Trichoderma spp.) on growth and yield and the intensity of
Fusarium wilt disease on onion crop. This research was conducted with experimental
methods in Greenhouse conditions were conducted at Greenhouse, Faculty of
Agriculture, University of Mataram from May to August 2016. This study was
conducted using a Completely Randomized Design with factorial experiment consisting
of two factors: The first factor is the FMA consists of two levels, namely: without the
FMA and with the FMA. The second factor is the dose bioactivator (containing
Trichoderma spp.) which consists of four levels, namely: 0 g / pot or without
bioactivator, 5 g / pot, 10 g / pot and 15 g / pot. The treatment is a combination of both
of these factors were repeated 3 times so that there are 36 experimental units. The
results showed that the FMA application can improve the growth and yield of onion.
Bioactivator dose of 10 g/ pot can improve plant growth and yield of onion.
Keywords: FMA, bioactivator, Trichoderma spp. Fusarium wilt, onion
LATAR BELAKANG
Tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.) merupakan salah satu
komoditi hortikultura unggulan nasional di Indonesia. Tanaman ini sejak lama telah
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dibudidayakan secara intensif oleh petani. Selain bermanfaat sebagai bahan bumbu
dapur sehari-hari, penyedap berbagai masakan dan obat, komoditi ini juga memiliki
nilai ekonomi yang tinggi dan sumber penghasilan petani dan potensinya sebagai
penghasil devisa negara.
NTB menempati urutan ke-empat sebagai produsen bawang merah setelah Jawa
Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Produksi bawang merah di NTB tahun 2014
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 101.628 ton pada tahun 2013
menjadi 117.513 ton pada tahun 2014 (BPS, 2015a). BPS (2015b) mencatat impor
bawang merah sepanjang tahun 2014 sebesar 74.903 ton. Tingginya impor bawang
merah ini disebabkan ketersediaannya belum dapat memenuhi permintaan dalam negeri.
Salah satu kendala dalam peningkatan produksi bawang merah yaitu adanya
penyakit tumbuhan disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum f.sp. cepae (Semangun,
2000). Jamur F. oxysporum dapat menginfeksi tanaman bawang merah pada berbagai
tingkatan pertumbuhan di lahan.
Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyakit layu
Fusarium dan meningkatkan produktivitas bawang merah adalah menggunakan Fungi
Mikoriza Arbuskular (FMA) dan bioktivator Trichoderma spp.
Bioaktivator merupakan inokulan pemacu pertumbuhan dan pembungaan
tanaman (Sudantha dan Suwardji, 2013). Sudantha (2010) melaporkan bahwa
penggunaan bioaktivator pada berbagai tanaman pangan dan hortikultura dapat
meningkatkan ketahanan terinduksi terhadap penyakit layu Fusarium dan dapat
memacu pertumbuhan vegetatif dan pembungaan tanaman. Selanjutnya, FMA
merupakan salah satu anasir biologi tanah yang memiliki kemampuan tumbuh dan
berkembang pada lingkungan yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan mikroba
tanah lainnya (Sasli, 2004). Beberapa genus FMA yang umum dijumpai adalah Glomus,
Gigaspora, Acaulospora dan Scutellospora (Brundrett et al., 1996). FMA dapat
menghasilkan antibiotik dan memacu perkembangan mikroba saprofitik di sekitar
perakaran sehingga patogen tidak berkembang (Liderman,1988).
Berdasarkan hal yang telah diuraikan maka penelitian dilakukan untuk
mengetahui pengaruh aplikasi FMA dan dosis bioaktivator terhadap pertumbuhan, hasil
dan intensitas penyakit layu Fusarium pada tanaman bawang merah.
BAHAN DAN METODA
Bahan Penelitian
Bioaktivator yang digunakan merupakan bioaktivator formulasi tablet.
Formulasi tablet dibuat berdasarkan metode Sudantha (2009).
Inokulum FMA yang digunakan adalah isolat FMAAA001 hasil perbanyakan pada
pot kultur tanaman inang jagung. Inokulum adalah campuran potongan akar, spora
Glomus sp., hifa FMA dan tanah pot kultur yang sudah diblender halus.
Inokulum jamur F. oxysporum diisolasi dari tanaman bawang merah yang sakit.
Isolasi dilakukan dengan mengambil tanaman bawang merah yang menunjukkan gejala
terserang penyakit layu Fusarium.
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental dengan
percobaan rumah kaca. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan
Juni 2016 bertempat di Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
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Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan percobaan faktorial
yang terdiri dari dua faktor, yaitu: Faktor 1 adalah FMA yang terdiri atas dua aras,
yaitu: Tanpa FMA dan dengan FMA. Faktor 2 adalah dosis bioaktivator yang
mengandung jamur Trichoderma spp. dalam empat aras, yaitu : dosis 0 g/ pot atau
tanpa bioaktivator, dosis bioaktivator 5 g/pot, dosis bioaktivator 10 g/pot, dosis
bioaktivator 15 g/pot. Perlakuan merupakan kombinasi kedua faktor, yang diulang 3
kali sehingga didapatkan 24 unit percobaan.
Cara Kerja
Bioaktivator diaplikasikan bersamaan dengan penanaman benih bawang merah
yaitu dengan memberikan bioaktivator sesuai dengan dosis perlakuan. Pemberian
bioaktivator dilakukan dengan cara membuat lubang di sebelah lubang tanam umbi
bibit.
Biakan murni jamur Fusarium sp. diinokulasikan pada umbi bawang merah
sebanyak 25 ml dan sekitar rhizosfer pada minggu kedua setelah tanam (2 mst).
Pemeliharaan tanaman yang dilakukan meliputi pemupukan, pengairan,
penyiangan, dan pengendalian hama. Pemupukan dengan pupuk Phonska diberikan
sebanyak 1,2 g/pot . Pemupukan dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada saat tanaman
berumur 2 dan 4 mst.
Pengamatan penyakit layu Fusarium dilakukan dengan menghitung jumlah
tanaman yang terinfeksi penyakit pada umur 7, 14, 21 hari setelah inokulasi (hsi).
Perhitungan intensitas penyakit dilakukan dengan menggunakan rumus mutlak yaitu :
a = jumlah tanaman yang sakit
b = jumlah tanaman yang sehat
Penimbangan bobot umbi segar dilakukan langsung setelah umbi dipanen dan
dibersihkan dari sisa-sisa tanah dan kotoran lain yang melekat, sedang penimbangan
bobot umbi kering simpan setelah tanaman dipanen dan di kering-anginkan selama 4-5
hari.
Analisis Data
Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan Analysis of Variance (ANOVA)
dengan taraf nyata 5% menggunakan Minitab for Windows Rel. 13. Jika terdapat variasi
maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf
nyata 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh FMA dan Dosis Bioaktivator terhadap Intensitas Penyakit Layu
Fusarium pada Tanaman Bawang Merah
Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa aplikasi FMA dan dosis
bioaktivator berbeda nyata terhadap penyakit layu Fusarium pada tanaman bawang
merah baik pada umur 7 hsi, 14 hasi dan 21 hasi. Hasil uji lanjut menggunakan BNJ 5%
pengaruh FMA dan dosis bioaktivator terhadap intensitas penyakit layu Fusarium
disajikan pada Tabel 1 dan 2.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

703

Tabel 1. Pengaruh aplikasi FMA terhadap intensitas penyakit layu Fusarium pada
tanaman bawang merah.
Rerata Intensitas Penyakit Layu Fusarium (%)
Perlakuan
7 hsi
14 hsi
21 hsi
Tanpa FMA
69,48 a 1)
73,00 a 1)
74,17 a 1)
Dengan FMA
58,91 b
62,43 b
63,61 b
BNJ 5%
4,98
3,52
4,98
Keterangan: 1) Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak
berbeda nyata.
Pada Tabel 1 terlihat bahwa aplikasi FMA berpengaruh nyata terhadap
persentase intensitas penyakit Fusarium pada tanaman bawang merah baik 7 hsi, 14 hsi
maupun 21 hsi, hal ini terlihat dari aplikasi dengan FMA berbeda nyata dengan tanpa
FMA. Hal ini berarti bahwa FMA mempunyai peran dalam menghambat dan menekan
penyakit layu Fusarium pada tanaman bawang merah. Beberapa peneliti terdahulu
seperti Xavier dan Boyetchko (2004) melaporkan bahwa FMA memiliki peran dalam
pengendalian penyakit yang disebabkan patogen tular tanah. Setiadi (2000 dalam
Solihah 2013) menyebutkan bahwa adanya FMA yang bersimbiosis dengan akar
tanaman dapat menekan perkembangan patogen yang menyerang akar seperti
Phytopthora, Phytium, Rhizoctonia, dan Fusarium. Mosse (1981 dalam Solihah 2013),
menambahkan bahwa FMA yang ada pada akar tanaman akan membantu merangsang
terbentuknya senyawa isoflavonoid sehingga menyebabkan peningkatan ketahanan
tanaman terhadap patogen tanah. Sasli (2004) mengatakan bahwa FMA memiliki peran
dalam pengendalian penyakit tanaman. Selain itu, FMA juga dapat meningkatkan kadar
N, P, Ca, Mg, Fe dan meningkatkatkan efisiensi penggunaan air, transpirasi dan laju
fotosintesis.
Tabel 2. Pengaruh aplikasi dosis bioaktivator terhadap intensitas penyakit layu
Fusarium pada tanaman bawang merah.
Rerata Intensitas Penyakit Layu Fusarium (%)
Perlakuan
Bioaktivator
7 hsi
14 hsi
21 hsi
0 g /pot
76,52 a
88,26 a
88,26 a 1)
5 g /pot
62,43b
64,78 b
69,48 b
10 g /pot
60,08 bc
60,08 bc
60,08 bc
15 g /pot
57,74 c
57,74 c
57,74 c
BNJ 5%
9,51
6,72
9,51
Keterangan: 1) Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak
berbeda nyata.
Pada Tabel 2. terlihat bahwa dosis bioaktivator berpengaruh terhadap penyakit
layu Fusarium pada tanaman bawang merah baik pada umur 7 hsi, 14 hsi dan 21 hsi,
semua perlakuan dengan dosis bioaktivator berbeda nyata dengan kontrol. Dosis
bioaktivator mulai 10 g/pot dapat menekan intensitas penyakit layu Fusarium pada
tanaman bawang merah. Hal ini berarti bahwa dosis bioaktivator yang mengandung
jamur T. koningii isolat Endo-02 dan T. harzianum isolat Sapro-07 mampu menekan
perkembangan penyakit layu Fusarium pada tanaman bawang merah.
Adanya kenyataan bahwa dosis bioaktivator yang mengandung jamur T.
koningii isolat Endo-02 dan T. harzianum isolat Sapro-07 dapat menghambat
perkembangan penyakit layu Fusarium pada tanaman bawang merah karena kedua
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jamur ini berperan sebagai antagonis yang dapat menekan jamur F. oxysporum.
Beberapa peneliti terdahulu seperti Sudantha (2007) melaporkan bahwa secara invitro
jamur Trichoderma spp. efektif menghambat pertumbuhan jamur F. oxysporum f. sp.
vanillae secara fisik (kompetisi ruang dan mikoparasit) dan mengeluarkan antibiotik.
Hasil yang sama juga dilaporkan oleh Abd-El Moity dan Shatla (1981), Trichoderma
spp. merupakan mikoparasit yang dapat melakukan penetrasi ke miselium dan sclerotia
jamur S. rolfsii sehingga terjadi lisis dan pengkristalan. Lebih lanjut Papavizas (1985)
menyatakan bahwa mekanisme mikoparasitisme dimulai dengan pelunakan sel inang
oleh enzim yang dihasilkan oleh mikoparasit sebelum kerusakan dan kematian sel
inang. Menurut Hadar et al. (1979), jamur T. harzianum memproduksi enzim ekstra
selluler ß-(1,3) glucanase dan chitinase yang mampu merusak dinding sel R. solani.
Cook dan Baker (1983) mengatakan bahwa strain tertentu dari Trichoderma
menghasilkan antibiotik viridin yang dapat menghambat pertumbuhan jamur lain.
Pengaruh FMA dan Dosis Bioaktivator terhadap Hasil Tanaman Bawang Merah
Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa aplikasi FMA dan dosis
bioaktivator berbeda nyata terhadap bobot segar tanaman bawang merah, bobot kering
tanaman bawang merah, bobot umbi segar bawang merah dan bobot kering bawang
merah. Hasil uji lanjut menggunakan BNJ 5% pengaruh FMA dan dosis bioaktivator
disajikan pada Tabel 3 dan 4.
Tabel 3. Pengaruh aplikasi FMA terhadap bobot segar tanaman bawang merah, bobot
kering tanaman bawang merah, bobot umbi segar bawang merah dan bobot
kering bawang merah.
Perlakuan

Bobot Segar
Tanaman

Bobot Kering Bobot Umbi
Tanaman
Segar

Bobot Umbi Kering

Tanpa FMA
17,89 a 1)
12,73 a 1)
12,82 a 1)
10,74 a 1)
Dengan FMA
25,35 b
18,97 b
19,53 b
16,46 b
BNJ 5%
1,989
1,87
2,072
1,63
Keterangan: 1) Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak
berbeda nyata.
Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa aplikasi FMA dapat meningkatkan bobot
segar tanaman, bobot kering tanaman, bobot umbi segar tanaman, dan bobot umbi
kering tanaman. Hal ini berarti pemberian FMA mampu meningkatkan hasil tanaman
bawang merah.
Adanya kenyataan bahwa aplikasi FMA yang dapat meningkatkan hasil bawang
merah disebabkan karena FMA pada tanaman dapat membantu dalam menyerap unsur
hara terutama unsur Posfor (P). Beberapa peneliti terdahulu seperti Astiko (2015)
melaporkan bahwa unsur hara P memiliki hubungan dengan laju fotosintesis,
meningkatnya unsur hara P dapat meningkatkan laju fotosintesis pada tanaman
bermikoriza. Meningkatnya laju fotosintesis dan suplai fotosintat dari daun ke akar
terjadi karena adanya peningkatan translokasi hara ke bagian atas tanaman. Akibatnya,
biomassa pada tanaman bermikoriza lebih tinggi dibanding tanpa mikoriza. Selain itu,
Hardjowigeno (1995) menyebutkan bahwa unsur P dapat meningkatkan komponen
generatif dan hasil panen karena berperan dalam pembentukan bunga, buah dan biji.
Sastrahidayat (2000) melaporkan bahwa inokulasi FMA dapat meningkatkan hasil pada
berbagai jenis tanaman antara lain pada tanaman jagung (93 %), kedelai (56,2 %), padi
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gogo (25 %), kacang tanah (23,8 %), cabai (22 %), bawang merah (62 %) dan semangka
(77 %).
Tabel 4. Pengaruh aplikasi dosis bioaktivator terhadap bobot segar tanaman bawang
merah, bobot kering tanaman bawang merah, bobot umbi segar bawang merah
dan bobot kering bawang merah.
Perlakuan
Bobot Segar
Bobot Kering
Bobot Umbi
Bobot Umbi
Bioaktivator
Tanaman
Tanaman
Segar
Kering
1
1
1
0 g /pot
15,78 a )
11,66 a )
11,82 a )
9,94 a 1)
5 g /pot
20,58 b
14,65 ab
14,46 ab
12,24 ab
10 g /pot
23,36 bc
17,77 bc
18,23 bc
14,83 bc
15 g /pot
26,76 c
19,32 c
20,19 c
17,39 c
BNJ 5%
3,79
3,57
3,96
3,11
Keterangan: 1) Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti huruf yang sama, tidak
berbeda nyata.
Pada Tabel 4 terlihat bahwa dosis bioaktivator yang mengandung jamur T.
koningii isolat Endo-02 dan T. harzianum isolat Sapro-07 memberikan hasil yang
berbeda nyata terhadap bobot segar tanaman bawang merah, bobot kering tanaman
bawang merah, bobot umbi segar bawang merah dan bobot kering bawang merah.
Dosis bioaktivator mulai 10 g/pot memberikan hasil yang tertinggi. Hal ini
menunjukkan bahwa bioaktivator mulai dosis 10 g/pot berperan dalam memacu
penambahan umbi pada tanaman bawang merah.
Adanya kenyataan bahwa bioaktivator yang dapat meningkatkan hasil bawang
merah disebabkan karena peran jamur T. koningii isolat Endo-02 dan T. harzianum
isolat Sapro-07. Peneliti terdahulu seperti Sudantha (2010b) melaporkan bahwa peran
jamur endofit T. koningii isolat ENDO-02 di dalam jaringan tanaman dapat
menstimulir etilen sehingga memacu pertumbuhan vegetatif tanaman, sedangkan jamur
saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 di rhizosfer atau daerah perakaran tanaman
mengeluarkan etilen yang didifusikan ke tubuh tanaman melalui silem yang berperan
memacu pertumbuhan generatif. Windham et al. (1986) melaporkan bahwa jamur T.
harzianum dapat meningkatkan perkecambahan benih dan pertumbuhan tanaman.
Tronsmo dan Dennis (1977 dalam Cook dan Baker, 1983) melaporkan bahwa
penyemprotan konidia jamur T. viride dan T. koningii untuk melindungi tanaman
strawberi dari penyakit busuk ternyata dapat memacu pembungaan lebih awal.
Salisbury dan Ross (1995) mengatakan bahwa dari empat macam auxin yaitu geberelin,
sitokinin, asam absisat dan etilen, diduga etilen merupakan hormon yang dihasilkan
oleh jamur Trichoderma spp. yang dapat memacu pembungaan pada tanaman. Latifah et
al., (2014) bahwa aplikasi T.harzianum pada tanaman kedelai berperan sebagai agen
hayati dan stimulator pertumbuhan tanaman sehingga mampu meningkatkan komponen
hasil dibandingkan dengan perlakuan tanpa pemberian Trichoderma. Arianci (2014)
juga menyebutkan bahwa Trichoderma spp. dapat menghasilkan hormon tertentu untuk
meningkatkan berat dan jumlah polong pada tanaman kedelai di lahan gambut. Triyatno
(2005) melaporkan bahwa Trichoderma spp. mampu merangsang tanaman dalam
memproduksi hormon asam giberelin (GA3), Asam Indolasetat (IAA), dan
benzylaminopurin (BAP) sehingga pertumbuhan tanaman lebih optimum, subur, sehat,
kokoh, dan pada akhirnya berpengaruh pada ketahanan tanaman. Hormon giberelin dan
auksin berperan dalam pemanjangan akar dan batang, dan pertumbuhan buah (umbi)
serta meningkatkan pertumbuhan tanaman.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:
Aplikasi FMA dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah.
Dosis bioaktivator 10 g/pot mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil
tanaman bawang merah.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka disarankan untuk melakukan
penelitian lebih lanjut tentang cara dan waktu aplikasi FMA dan bioaktivator yang
mengadung jamur T. koningii isolat Endo-02 dan T. harzianum isolat Sapro-07 pada
kondisi lapang sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan potensi biologis tanaman
bawang merah di lapang.
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ABSTRAK
Babi merupakan salah satu ternak unggulan yang banyak dipelihara oleh masyarakat
terutama yang tinggal didaerah pedesaan. Selain sebagai usaha ternak, babi juga banyak
dimanfaatkan sebagai sarana upacara agama dan investasi skala kecil (tabungan) yang
dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu. Seperti saat mulai musim masuk sekolah, memiliki
hajatan/upcara agama. Penelitian dilakukan di desa Bukian kecamatan Payangan
Kabupaten Gianyar. Memanfaatkan 40 ekor babi peranakan Landrace, 20 ekor induk
dan 20 ekor anak umur 1 – 2 bulan. Sampel yang digunakan adalah feses babi dalam
keadaan segar sebanyak + 50 gram yang diberi formalin 10%. Pemeriksaan sampel
menggunakan metode Whitlock. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingginya
tingkat infeksi parasit gastrointestinal dan jenis yang menginfeksi sehingga dapat
dilakukan pencegahan ataupun pengobatan yang tepat. Hasil pemeriksaan menunjukkan
bahwa 65% dari induk terinfeksi parasit gastrointestinal dan 35% diantaranya positif
Trichuris sp dengan jumlah 1420 EPG dan 40% terinfeksi Strongyloides sp dengan
jumlah 640 EPG serta 40% juga terinfeksi Eimeria sp dengan jumlah 3260 EPG.
Sedangkan pada anak hanya 55% yang terinfeksi dari 20 anak yang diperiksa. 25%
terinfeksi Tricguris sp dengan 1160 EPG sedangkan Hyostrongylus menginfeksi 35%
anak babi dengan jumlah 740 EPG serta Strongyloides sp sebanyak 720 EPG dari 35%
yang terinfeksi sedangkan untuk Oesophagustomum sp dan Eimeria sp masing-masing
25% dengan 400 EPG dan 25% dengan 17.560 EPG. Tingginya jumlah babi yang
terinfeksi disebabkan karena pemberian obat cacing pada anak maupun induk secara
rutin belum dilakukan disamping sanitasi kandang yang kurang bersih sehingga
penularan dari satu ternak ke ternak yang lain dapat terjadi.
Kata kunci :Babi, prevalensi, infeksi, parasit gastrointestinal,
ABSTRACT
Pigs are one of the many featured animals maintained by the community, especially
those living in rural areas. Aside from being a livestock business, pigs are also widely
used as a means of religious ceremonies and small-scale investment (savings) that can
be used at any time. As at the start of the season to go to school, have a celebration /
religious ceremonies. The study was conducted in rural districts Bukian Payangan
Gianyar regency. Utilizing 40 crossbreed Landrace pigs, 20 breeding and 20 calves
aged 1-2 months. The samples used were pig feces in a fresh state as much as + 50
gram by 10% formalin. Examination of samples using methods Whitlock. The study
aims to determine the high rate of gastrointestinal parasitic infections and species that
infects so do the prevention or appropriate treatment. The test results showed that 65%
of gastrointestinal parasite-infected parent and 35% were positive with a number of
Trichuris sp EPG 1420 and 40% were infected with Strongyloides sp EPG number 640
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and 40% were also infected with Eimeria sp with the number 3260 EPG. Whereas
children infected only 55% of the 20 children assessed. 25% were infected with
Trichuris sp with 1160 EPG while Hyostrongylus infect 35% of piglets with the number
740 EPG and Strongyloides sp 720 EPG of 35% of infected while for
Oesophagustomum sp and Eimeria sp respectively 25% to 400 EPG and 25% with
17.560 EPG. The high number of infected pigs is caused because the drugs worms in
children and the parent has not done routinely in addition to lacking sanitation cage
clean so that transmission from one animal to another animal that mayoccur.
Keywords: Pig, prevalence, infections, gastrointestinal parasites.
LATAR BELAKANG
Dewasa ini kebutuhan akan nilai gizi masyarakat, khususnya protein hewani per
kapita masih belum memadai (Sugeng B, 2004). Walaupun jumlah ternak meningkat
apabila dibandingkan dengan tingkat kebutuhan yang juga meningkat, tetap saja terjadi
kesenjangan.Hal ini telah pula diantisipasi oleh pemerintah dengan mencanangkan
Program Percepatan Swasembada Daging untuk turut serta berpartisipasi dalam
program ini dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan protein hewani per kapita maka
perlu ada peningkatan produksi di bidang peternakan. Untuk hal tersebut pemerintah
tahun 2015 telah mengeluarkan SK Mentan No.43/Kpts/PD.410/1/2015, yang mengatur
tentang pengembangan kawasan peternakan di daerah-daerah dimana salah satu ternak
yang dikembangkan adalah babi.Babi merupakan salah satu komoditas unggulan Bali
karena mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Babi diprioritaskan pengembangannya karena ternak ini selain memiliki nilai ekonomi
tinggi juga mempunyai nilai sosial di masyarakat Bali. Hampir 80% rumah tangga yang
beragama Hindu memelihara babi 2 sampai 5 ekor, hal ini disebabkan oleh peranan
ternak babi dalam kehidupan sosial di Bali sangat berarti bila dihubungkan dengan
upacara adat maupun keagamaan(Sutji,2003). Disamping itu babi dipelihara juga
sebagai penampungan sisa-sisa dapur dan tabungan keluarga. Sehubungan itu ditinjau
dari segi ketrampilan memelihara babi, bagi masyarakat di Bali sudah cukup dapat
diandalkan (Mantra, dkk.1988). Babi merupakan salah satu komoditas ternak penghasil
daging yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, karena memiliki sifat-sifat
menguntungkan diantaranya pertumbuhannya cepat, jumlah anak per kelahiran (litter
size) yang banyak, efisien dalam mengubah pakan menjadi daging dan memiliki daya
adaptasi yang tinggi terhadap makanan dan lingkungan (Silalahi dan Sinaga, 2010)
Jumlah populasi babi di Bali saat ini mencapai 795.104 ekor dimana 454.621
ekor diantaranya peranakan Landrace atau 57,18%. Jumlah yang ada saat ini menurun
bila dibandingkan jumlah populasi 5 tahun yang lalu (2011) dimana jumlah populasi
mencapai 922.739 ekor, yang berarti terjadi penurunan 127.635 ekor atau 16,05%
(Disnakkeswan Prov. Bali, 2015).
Dalam beternak babi banyak tantangan yang dihadapi, selain harga pakan dan
harga jual yang fluktuatif, banyak faktor yang berpengaruh terhadap
produktivitas.Faktor yang paling menentukan produktivitas selain pakan adalah
penyakit. Berbagai jenis penyakit dapat menyerang babi, salah satunya adalah penyakit
parasiter, dimana penyakit ini disebabkan oleh agen berupa parasit atau cacing.
Penyakit cacing merupakan salah satu penyakit parasit yang dapat menginfeksi
(Suyastini, et al. 2012). Dan parasit merupakan makhluk hidup yang dalam hidupnya
menggunakan makanan mahkluk hidup lain sehingga sifatnya merugikan. Agent parasit
yang menyebabkan penyakit pada ternak dibedakan menjadi dua yaitu endoparasit dan
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ektoparasit. Cacing gastrointestinal merupakan endoparasit dimana di dalam tubuh
akan merampas zat-zat makanan yang diperlukan bagi hospes/induk semangnya. Cacing
dalam jumlah banyak akan mengakibatkan kerusakan usus atau menyebabkan terjadinya
berbagai reaksi tubuh yang antara lain disebabkan oleh toksin yang dihasilkan oleh
cacing-cacing tersebut (Tarmudji dkk.,1988). Menurut Imbang (2007) walaupun
penyakit cacingan tidak langsung menyebabkan kematian, akan tetapi kerugian dari segi
ekonomi dikatakan sangat besar, sehingga penyakit parasit cacing disebut sebagai
penyakit ekonomi. Kerugian akibat penyakit cacing, antara lain: penurunan berat badan,
penurunan kualitas daging, kulit, dan jeroan dan bahaya penularan pada manusia. Lebih
lanjut Wiryosuhanto dan Jacoeb (1994) menyatakan penyakit endoparasit terutama
cacing dapat menyerang hewan segala usia namun lebih banyak usia muda (kurang
dari 1 tahun). Prosentase yang sakit oleh endoparasit dapat mencapai 30% dan angka
kematian yang bisa ditimbulkan adalah sebanyak 30%.
Gejala umum dari hewan yang terinfeksi cacing antara lain badan lemah dan
bulu kusam, gangguan pertumbuhan yang berlangsung lama. Jika infeksi sudah lanjut
diikuti dengan anemia, diare, dan badannya menjadi kurus yang akhirnya bisa
menyebabkan kematian. Adanya parasit di dalam tubuh ternak tidak harus diikuti oleh
perubahan yang sifatnya klinis. Pada infeksi yang ringan sering dijumpai infeksi parasit
gastrointestinal tanpa menunjukkan gejala klinis yang jelas. Untuk memastikan adanya
parasit gastrointestinal bisa diketahui melalui pemeriksaan feses, dimana ditemukan
telur cacing maupun oosit pada feses tersebut. Makin banyak cacing makin banyak pula
telurnya. Perubahan populasi cacing dalam perut babi dapat diketahui dengan
menghitung total telur per gram feses (EPG) secara rutin. Tingkat prevalensi parasit
cacing tergantung pada jumlah dan jenis cacing yang menginfeksinya (Subronto dan
Tjahjati, 2001).

BAHAN DAN METODA
Penelitian dilakukan di desa Bukian, kecamatan Payangan kabupaten Gianyar.
Menggunakan 20 ekor anak babi lepas sapih dan 20 ekor induk babi. Babi yang
digunakan dalam penelitian ini dipelihara secara semi intensif dengan kandang terbuat
dari beton/batako. Pakan diberikan 2 kali siang dan sore hari, sedangkan air minum
diberikan secara ad libitum.
Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel berupa feses/kotoran babi
sebanyak 50-100 gram yang ditaruh dalam kantong plastik dalam pengawet formalin 10
%, selanjutnya diperiksa di Balai Besar Veteriner Denpasar, dengan menggunakan
metode Apung (Whitlock) dan metode Sedimentasi (whitlock)..
Pemeriksaan dilakukan meliputi prevalensi, jenis parasit gastrointestinal yang
menginfeksi, serta tingkat infeksinya. Untuk menghitung prevalensi dilakukan dengan
membagi sampel yang positif terdapat telur maupun oosit parasit gastrointestinal
dengan total jumlah sampel yang diperiksa dikalikan 100%. Sedangkan tingkat infeksi
dihitung dengan melihat jumlah telur cacing maupun oosit tiap gram sampel yang
diperiksa. Hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif (Gomez dan
Gomez,1995).
Jumlah babi yang terinfeksi
Prevalensi infeksi =
X 100%
Jumlah babi yang diperika
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Prevalensi Infeksi Parasit Gastrointestinal Pada anak Babi Peranakan Landrace
Dari 20 ekor anak yang diambil sampel fesesnya untuk diperiksa 60% terinfeksi
oleh parasit gastrointestinal dimana 15% diantaranya terinfeksi oleh protozoa. Dari 60%
hanya 10% yang terinfeksi tunggal, hanya oleh satu jenis parasit sedangkan 35%
diantaranya terinfeksi oleh 3 jenis parasit gastrointestinal. Parasit gastrointestinal yang
menginfeksi anak babi adalah Trichuris sp, Hyostrongylus sp,Oesopahgustomum sp,
Strongyloides sp dan Eimeria sp yang merupakan satu jenis protozoa. Cacing
Oesophagostomum, Hyostrongylus, Trichostrongylus, dan Trichinellatermasuk tipe
Strongylusdimana cacing-cacing tersebut berparasit padasaluran pencernaan babi.
Cacing cacing yang menginfeksi ini termasuk kelas Nematoda (Soulsby, 1982).
Dari 5 jenis parasit gastrointestinal yang menginfeksi babi Hyostrongylus sp dan
Strongyloides sp menginfeksi paling banyak yaitu masing-masing 58,33% dari 12 ekor
yang terinfeksi (Tabel 1). Dari beberapa hasil pengamatan menunjukkan bahwa anak
babi paling rentan terhadap terinfeksi parasit gastrointestinal terutama cacing. Permadi
et al. (2013) menyatakan bahwa babi yang terdapat dilembah Baliem 90% terinfeksi
oleh cacing nematoda, dari 10 sampel yang diperiksa 9 diantaranya terinfeksi cacing.
Tabel 1. Prevalensi dan jenis parasit gastrointestinal pada anak babi peranakan Landrace
Jenis - Jumlah
No
Trichuris Eimeria Hyostrongylus Oesopahgustomum Strongyloides
Sampel
sp
sp
sp
sp
sp
2
120
3
640
40
40
5
320
160
120
6
80
240
7
1000
320
40
8
400
40
10
16000
80
13
60
40
20
14
80
60
120
15
120
60
80
19
60
20
40
120
80
Sumber : data primer diolah
Tingkat infeksi parasit gastrointestinal bervariasi dari yang ringan 20 EPG
sampai yang sedang 640 EPG, sedangkan infeksi jenis protozoa juga bervariasi dari
terendah 40 EPG sampai yang tertinggi mencapai 16.000 EPG.
Apabila dilihat dari tingkat infeksi masing-masing jenis cacing berbeda beda,
untuk cacing Trichuris sp tingkat infeksi mencapai 25% (Tabel2) dengan intensitas
ringan yaitu dari 60 EPG sampai 640 EPG. Hasil ini masih lebih rendah dari yang
diperoleh oleh Suratma (2009) yang menyatakan bahwa infeksi cacing Trichuris sp pada
babi muda mencapai 32,67% dengan intensitas tergolong berat yang mencapai 6166,87
+ 9827,5 EPG. Lebih lanjut dikemukakan babi yang dipelihara pada kandang tanah
infeksi cacingnya malah lebih berat mencapai 52,70% dengan intensitas infeksi
tergolong berat yaitu 9818,57 + 14643,9 EPG. Sedangkan babi yang dipelihara pada
kandang semen infeksi cacing Trichuris sp hanya mencapai 26,11% dengan intensitas
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tergolong sedang 2515,17 + 5011.12. Infeksi cacing Hyostrongylus sp dan
Strongyloides sp masing-masing 35% yang berarti 7 ekor yang terinfeksi dari 20 ekor
sampel yang diambil, dengan prevalensi infeksi masing-masing 740 dan 720 EPG.
Tabel 2. Prevalensi dan tingkat infeksi parasit gastrointestinal pada anak babi peranakan
Landrace
No
1

Jenis cacing
Trichuris sp

Prevalensi (%)
25

EPG (butir)
1160

2

Hyostrongylus sp

35

740

3

Strongyloides sp

35

720

4

Oesopahgustomum

25

400

5

Eimeria sp

25

17560

Sumber : data primer diolah
Sedangkan infeksi Oesophagustomum sp mencapai 25% dengan total intensitas
infeksi termasuk ringan 400 EPG. Wiryosuhanto dan Jacoeb (1994) menyatakan
penyakit endoparasit terutama cacing menyerang hewan pada usia muda (kurang dari 1
tahun). Prosentase yang sakit oleh endoparasit dapat mencapai 30% dan angka kematian
yang bisa ditimbulkan adalah sebanyak 30%.
Prevalensi Infeksi Parasit Gastrointestinal pada Induk Babi Peranakan Landrace
Prevalensi parasit gastrointestinal yang menginfeksi induk babi peranakan
Landrace yang ada di desa Bukian termasuk ringan. Dari 20 sampel yang diamati
terinfeksi parasit gastrointestinal jenis Trichuris sp dan Hyostrongylus sp masingmasing 35% sedangkan dari jenis Strongyloides sp, Oesophagustomum sp dan protozoa
Eimeria sp masing-masing 40% (Tabel 4). Intensitas infeksi Trichuris sp. Pada induk
babi tergolong ringan yaitu berkisar 40 EPG terendah dan 320 EPG yang tertinggi
(Tabel 3). Hasil penelitian menemukan 35% terinfeksi Trichuris sp., hasil ini lebih
tinggi dibandingkan hasil yang diperoleh oleh Widana (1998) di Tampak Siring Gianyar
yaitu sebesar 20,62%. Untuk infeksi Strongyloides sp dan Oesophagustomum sp
masing-masing menginfeksi induk babi sebesar 40%. Strongyloides sp dan
Oesophagustomum sp termasuk cacing tipe Strongyle (Soulsby, 1982). Hasil yang
diperoleh masih lebih rendah dari hasil yang dilaporkan oleh Agustina (2013), yang
memperoleh bahwa 60% babi di Bali terinfeksi oleh cacing type Strongyle. Lebih lanjut
dilaporkan bahwa identifikasi lebih lanjut menunjukkan bahwa type Strongyle yang
menginfeksi babi ada dua jenis yaitu Hyostrongylus Rubidus dan Oesophagustomum
dentatum dengan prevalensi masing-masing 41,25% dan 47,5%.
Tiga jenis cacing type strongyle yaitu Hyostrongylus sp., Oesophagustomum sp
dan Strongyloides sp cukup dominan menginfeksi induk babi yang ada di desa Bukian
walaupun intensitas infeksi masih tergolong ringan dengan variasi untuk Hyostrongylus
sp terendah 60 epg dan tertinggi 240 EPG dan jenis Oesophagustomum sp intensitas
infeksinya mencapai 40 EPG sampai 160 EPG sedangkan Strongyloides intensitas
infeksinya hanya 40 EPG sampai 200 EPG (5%). Hasil yang diperoleh ini masih lebih
rendah bila dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Nilasasih (2001), yang
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melaporkan bahwa prevalensi cacing type Strongyle pada babi betina dewasa di Bali
mencapai 69,85%, dimana kelompok ini memiliki bentuk telur yang hampir sama.
Tabel 3. Prevalensi parasit gastrointestinal pada induk babi Peranakan Landrace
Jenis - Jumlah
No
Trichuris
Eimeria Hyostrongylus Oesopahgustomum Strongyloides
Sampel
sp
sp
sp
sp
sp
4
320
160
120
5
120
120
7
120
80
8
200
40
9
2000
240
40
40
11
160
400
12
60
40
80
14
60
120
200
16
80
40
100
60
40
17
80
60
60
19
120
80
40
20
20
40
60
40
Sumber : data primer diolah
Tabel 4. Prevalensi infeksi parasit gastrointestinal pada induk babi Peranakan Landrace
No

Jenis cacing

Trichuris sp
Hyostrongylus sp
Strongyloides sp
Oesophagustomum sp
Eimeria sp
Sumber : data primer diolah

Prevalensi (%)

EPG (butir)

35
35
40
40
40

880
840
640
560
3260

Dari 5 jenis parasit gastrointestinal yang menginfeksi induk babi dilihat dari
intensitas infeksi masih tergolong ringan dengan jumlah infeksi berkisar 20 EPG
(Strongyloides sp) sampai 320 EPG tertinggi (Trichuris sp) sedangkan jenis protozoa
Eimeria sp yang menginfeksi ada 1 ekor yang tergolong sedang dengan intensitas
infeksi mencapai 2000 EPG.
Hasil ini menunjukkan bahwa prevalensi infeksi cacing pada babi induk yang
ada di desa Bukian termasuk tinggi, atau lebih tinggi dari kasus di daerah lainnya. Hal
ini kemungkinan disebabkan jarangnya dilakukan pemberian obat cacing pada ternak
yang dipelihara, kurangnya sanitasi kandang atau kandang hanya dibersihkan sewaktuwaktu sehingga kotorang yang berserakan dikandang dapat menularkan cacing melalui
telurnya ke ternak yang lainnya. Kenapa infeksi parasit gastrointestinal atau cacing pada
babi dianggap penting, karena pada babi adanya cacing akan menurunkan kesehatan
tubuh dengan menyerap nutrisi penting dan mengganggu berbagai organ vital sehingga
babi akan lebih peka terhadap berbagai macam penyakit. (Myer and Walker, 2003).
KESIMPULAN DAN SARAN
Ada 5 jenis parasit gastrointestinal yang menginfeksi anak dan induk babi
peranakan Landrace di desa Bukian Payangan dengan intensitas infeksi ringan sampai
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sedang. Adapun parasit gastrointestinal tersebut terdiri dari 4 jenis cacing yaitu
Trichuris sp, Strongyloides sp., Hyostrongylus sp. dan Oesophagustomum sp. serta tiga
jenis terakhir masuk kelompok cacing Strongyle. Serta 1 jenis protozoa yaitu Eimeria
sp. Intensitas infeksi cacing pada anak babi berkisar 25 – 35% sedangkan pada induk
berkisar 35 – 40 %. Untuk mengetahui lebih detail tentang spesies dari jenis cacing
ataupun protozoa yang menginfeksi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara
laboratorium.
AFTAR PUSTAKA
Agustina Kadek Karang. 2013. Identifikasi dan prevalensi cacing type strongyle pada
babi di Bali. Buletin Veteriner Udayana. Vol. 5 No. 2 August 2013.
Imbang, D.R. 2007. Penyakit Parasit Pada Ruminansia. Staf Pengajar Jurusan
Peternakan Fakultas Pertanian-Peternakan Universitas Muhammidiyah Malang.
http://imbang.staff.umm.ac.id (Diunduh 20 Oktober 2012)
Disnakkeswan. 2015. Informasi Data Peternakan Provinsi Bali. Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Bali.. Dinas Peternakan Provinsi Bali.
Myer, R.O., and Walker, W.R. 2003. Controlling internal parasites in swine, institute of
food and agricultural sciences. University of Florida.
Nilasasih, N.P. 2001. Prevalensi infeksi cacing Nematoda pada babi betina dewasa di
kecamatan PayanganGianyar dan Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan.
Skripsi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Denpasar.
Norman D.Levine.(1990). Buku Pelajaran Parasitologi Veteriner. Terjemahan Gatut
Ashadi. Gajah Mada University Press.
Permadi, Made Indra., Damriyasa Made., Suratma Nyoman Adi. 2012. Prevalensi
cacing nematoda pada babi. Indonesia medicus veterinus 2012. 1(5) : 596 -606
Sinaga, S dan M. Silalahi. 2002. Performans Produksi Babi Akibat Tingkat pemberian
Manure Ayam Petelur Sebagai Bahan Pakan Alternatif. JITV 7 (4): 207–213
Sumantra, I.P. 2014. Kebijakan Pembangunan Peternakan Babi di Propinsi Bali.
Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional Ternak Babi. Peran Peternakan Babi
Dalam Konstelasi Penyedia Pangan Nasional, Denpasar 5 Agustus 2014.
Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Hal 6-11
Suyastini, Kadek Ayu Dewi., Dwinata Made., Damriyasa Made. 2012. Akurasi metode
richie dalam mendeteksi infeksi cacing saluran pencernaan pada babi. Indonesia
Medicus veterinus 2012. (5) : 567 – 581.
Soulsby,E.J.L.1982. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated animals.
7th.Ed.Bailliere Tindall London
Widana I.M. 1998. Prevalensi dan Intensitas Infeksi cacing Trichuris suis pada babi
muda di kecamatan Tampak Siring Kabupaten Gianyar. Skripsi Fakultas
Kedokteran Hewan. Universitas Udayana Denpasar.
Wiryosuhanto,S. D. Dan Jacoeb, T. N. 1994. ProspekBudidayaTernaksapi.
PenerbitKanisius. Yogyakarta.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

715

PEMANFAATAN PROBIOTIK BIO B PADA INDUK BUNTING BABI
PERANAKAN LANDRACE UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN
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ABSTRAK
Babi merupakan salah satu komoditas ternak unggulan Bali karena mempunyai peranan
penting
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat.Babi
diprioritaskan
pengembangannya karena ternak ini selain memiliki nilai ekonomi tinggi juga mempunyai
nilai sosial di masyarakat. Hampir 80% rumah tangga yang beragama Hindu memelihara
babi 2 sampai 5 ekor, terutama masyarakat yang didaerah pedesaan. Peranan ternak babi
dalam kehidupan sosial di Bali sangat penting dan berarti bila dihubungkan dengan upacara
adat maupun keagamaan.Daging babi merupakan menu utama dalam upacara keagamaan
baik untuk konsumsi ataupun kebutuhan dalam upakara.Penelitian dilakukan di Desa Puhu,
kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar.Menggunakan 20 ekor induk yang telah bunting,
10 ekor induk diberikan probiotik Bio B (P1) dan 10 ekor lainnya dipakai sebagai kontrol
(P0).Bio B diberikan pada induk dengan umur kebuntingan 80 hari 2 cc/liter air minum
sampai anak umur lepas sapih. Hasil penelitian menunjukkan bobot lahir anak babi
peranakan Landrace rata-rata P0 : 1,76 dan P1 : 2,12 kg/ekor. Bobot sapih yang dicapai
adalah P0 : 10,03 dan berbeda nyata (P<0,05) dengan P1 : 11,56 kg/ekor. Dengan jumlah
kelahiran anak rata-rata 11 ekor dan mortalitas mencapai 20% maka anak yang mampu
dijual rata-rata 9 ekor/induk/kelahiran. Dengan harga jual anak lepas sapih mencapai Rp.
600.000 ribu/ekor maka keuntungan yang dicapai per induk mencapai P0 : Rp. 408.542,
sedangkan P1 mampu memperoleh keuntungan Rp. 1.031.000,- dengan BC ratio untuk P0
adalah 0,08 dan P1 adalah 0,2. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pemberian Bio B
mampu memberikan bobot sapih yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih besar.
Kata Kunci : Babi peranakan landrace, Bobot lahir, Bobot sapih, Probiotik Bio B,
Keuntungan.
ABSTRACT
Pigs are one of the featured livestock commodities Bali because it has an important role in
improving the welfare of society. Pig prioritized development for this other than livestock
have high economic value also has a social value in the community. Nearly 80% of
households are Hindu keep pigs from 2 to 5 animals, especially communities in rural areas.
The role of pigs in social life in Bali is very important and meaningful when associated
with traditional ceremonies and religious. Pork is the main ingredient in religious
ceremonies either for consumption or demand ceremony. The study was conducted in the
village of Puhu, sub Payangan Gianyar regency. Using 20 breeding that has been
pregnant, 10 breeding given probiotics Bio B (P1) and the other 10 individuals served as
controls (P0). Bio B is given to the parent with gestation of 80 days 2 cc / liter of drinking
water until weaning age children. The results showed birth weight crossbreed Landrace
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piglets average P0: 1.76 and P1: 2,12 kg / head. Weaning weight achieved was P0: 10.03
and was significantly different (P <0.05) with P1: 11.56 kg / head. With the number of
births of children an average 11 head and mortality reaches 20%, then the child is able to
sell an average of 9 tail / parent / birth. With a selling price of weaning the child reaches
Rp. 600,000 thousand / tail then the gains achieved by the parent reached P0: Rp. 408 542,
while P1 is able to gain Rp. 1.031 million, - with BC ratio was 0.08 for P0 and P1 is 0.2.
This shows that the provision of Bio B is able to provide a higher weaning weight and
greater profits.
Keywords: landrace breed pig, birth weights, weaning weights, Probiotics Bio B, benefit.
LATAR BELAKANG

Babi merupakan salah satu ternak yang berkembang di Bali dan merupakan salah
satu komoditas unggulan Bali karena mempunyai peranan penting dalam menyediakan
sumber protein hewani serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Babi diprioritaskan
pengembangannya karena ternak ini selain memiliki nilai ekonomi tinggi juga mempunyai
nilai sosial di masyarakat Bali (Sumantra, 2014). Hampir 80% rumah tangga yang
beragama Hindu memelihara babi 2 sampai 5 ekor, hal ini disebabkan oleh peranan ternak
babi dalam kehidupan sosial di Bali sangat berarti bila dihubungkan dengan upacara adat
maupun keagamaan(Sutji,2003 ; Budaarsa 2014)).Menurut Budaarsa (2014), ternak babi
memiliki kelebihan dibandingkan ternak yang lainnya, yaitu memiliki karkas yang tinggi
mencapai 65%, bersifat prolifik (beranak banyak), bisa mencapai 12 ekor sekali beranak
dan mampu beranak 2 kali dalam setahun.
Walaupun sumber protein sangat beragam, namun daging masih dipandang sebagai
salah satu sumber protein yang penting mengingat kandungan asam-asam amino
esensialnya sangat lengkap.Disamping itu daging mempunyai kecernaan yang cukup tinggi,
dan citarasa yang enak sehingga sangat disukai oleh konsumen. Secara nasional pemenuhan
daging masih didominasi oleh daging sapi 23% dan Ayam 56% sedangkan daging babi
hanya 13%, kambing dan domba 5% dan lainnya 3% (Apfindo/Asosiasi produksen daging
dan feedlot Indonesia, 2007). Namun beda halnya dengan di Bali, produksi daging babi
justru menempati urutan teratas dengan produksi mencapai 123.425,78 ton (62,34%), jauh
lebih tinggi bila dibandingkan dengan daging sapi 6.207,61 ton (3,14%) maupun ayam
yang mencapai 37.154,44 ton (18,77%) serta kambing hanya 1.433,68 ton (0,72%) dan
daging lainnya 0,19% (Disnakkeswan, 2015)
Namun demikian Bali sebagai salah satu sentra peternakan babi di Indonesia sampai
saat ini masih memiliki banyak kendala dalam mengusahakan ternak ini.Salah satunya
adalah harga pakan yang setiap saat selalu meningkat tanpa diimbangi oleh kenaikan harga
produk/daging.Sehingga peternak selalu dirugikan dan pengembangan usaha menjadi
terhambat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangn populasi dalam kurun waktu 5 tahun
terakhir dari 922.739 ekor (2011) menjadi 795.104 ekor (2015) terjadi penurunan 16,05%
(Disnakkeswan Prov.Bali, 2015). Untuk mengimbangi harga pakan yang selalu mengalami
peningkatan perlu dilakukan terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan pendapatan.
Salah satu terobosan teknologi tersebut adalah pemberian probiotik Bio B pada induk yang
sedang bunting, sehingga diperoleh bobot lahir dan bobot sapih anak babi yang lebih baik
dengan harga yang lebih tinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
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peningkatan bobot sapih pada anak babi yang diberikan probiotik Bio B yang akan
berdampak pada pendapatan dari hasil penjualan.
BAHAN DAN METODA
Lokasi dan waktu
Kajian dilakukan di Desa Puhu Kecamatan Payangan Gianyar selama 10 bulan
dimuali Maret sampai Desember 2015.
Alat dan Bahan
Kajian menggunakan Babi induk milik peternak anggota kelompok Titi Amerta
Santhi yang sedang bunting sebanyak 20 ekor.Dimana 10 ekor digunakan sebagai kontrol
yang diperlakukan sebagai mana perlakuan petani. Sedangkan 10 ekor yang lain diberikan
probiotik Bio B sebanyak 2 cc per 1 liter air minum. Probiotik diberikan pada saat
kebuntingan berumur 70 hari secara terus menerus sampai melahirkan.Semua induk
diberikan pakan 2 kali dalam sehari siang dan sore hari dan air minum diberikan secara ad
libitum. Pakan yang diberikan merupakan pakan campuran antara konsentrat, dedak dan
jagung dengan komposisi :
- Komposisi pakan utk induk Bunting : dedak 60% + jagung 30% + konsentrat 157 10%
- Komposisi pakan Induk menyusui : dedak 55% + jagung 30% + konsentrat 157 15%.
Analisis
Parameter yang diamati adalah bobot lahir per induk, bobot lahir per ekor, jumlah
anak lahir per induk, jenis kelamin, tingkat kematian sampai umur sapih dan bobot sapih.
Data dianalisis menggunakan sidik ragam dan apabila ada perbedaan yang signifikan
dilanjutkan dengan uji BNT (Gomez, K.A. dan A.A. Gomez. 1995)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Probiotik Terhadap Bobot Lahir Anak Babi
Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa bobot lahir per litter (seindukan) antara non
probiotik 19,09 kg dibandingkan dengan yang diberikan probiotik 22,15 kg memiliki
berbedaan bobot yang nyata (P<0,05), dengan jumlah anakan rata-rata mencapai 11,43 ekor
dan 11,72 ekor antara non probiotik dengan probiotik, Untuk bobot lahir per ekor adalah
1,67 kg/ekor untuk non probiotik lebih rendah 13,17% bila dibandingkan dengan anak yang
dilahirkan oleh induk yang memperoleh probiotik Bio B, yang rata-rata mencapai bobot
lahir 1,89 kg/ekor, namun tidak berbeda nyata secara statistik (P>0,05), Hasil kajian Budi
Haryanto menunjukkan pemberian probiotik pada pakan konsentrat domba sampai dengan
0,5% tidak menyebabkan terjadinya peningkatan bobot harian secara signifikan bila
dibandingkan dengan kontrol, namun mampu menurunkan kandungan lemak pada karkas,
Eva Diana Manik, et al, (2013),menyatakan bahwa anakan babi Landrace yang dilahirkan
rata-rata memiliki bobot 1,67 kg/ekor dan antara induk satu dengan yang lainnya memiliki
keragaman individu, Sedangkan Sihombing (1997) menyatakan bahwa Bobot lahir anak
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babi Landrace berkisar antara 1,09 – 1,77 kg/ekor, Selain bobot lahir yang lebih berat anak
yang dilahirkan dari induk yang memperoleh Bio B juga terlihat lebih agresif, lincah dan
lebih sehat serta kulit lebih mengkilap,
Tabel 1, Penampilan anak babi yang induknya diberikan Probiotik Bio B
Parameter
Non Probiotik
Probiotik Bio B
Bobot Lahir Per Litter (kg)
19,09a
22,15b
Bobot Lahir Per ekor (kg)
1,67a
1,89a
a
Liter Size Total Lahir (ekor)
11,43
11,72a
Liter Size Hidup Lahir
8,77a
9,76b
(ekor)
Liter size Lahir Mati (ekor)
2,26a
1,96a
Sumber : Data primer diolah
Pemberian probiotik Bio B nampaknya mampu meningkatkan efisiensi pakan
sehingga nutrisi yang dikonsumsi lebih banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan
performance induk yang bunting sekaligus memberikan asupan nutrisi yang lebih banyak
ke anak yang dikandung,

Dari rata-rata jumlah kelahiran anak per induk (litter size total lahir) yang mencapai
11,43 ekor bagi induk tanpa probiotik sedangkan 11,72 ekor untuk anak yang dilahirkan
oleh induk yang memperoleh probiotik Bio B, Jumlah ini masih dalam kisaran normal,
hasil penelitian Pollung H, Siagian et al (2014) memperoleh jumlah kelahiran anak per
induk kisaran 9,00 – 12,33 ekor, Liter size hidup lahir anak bagi induk tanpa probiotik
adalah 8,77 ekor /induk dan 9,76 ekor/induk bagi induk dengan probiotik Bio B, Hal ini
menunjukkan bahwa pemberian probiotik Bio B pada induk yang sedang bunting
memberikan harapan hidup lebih banyak bagi anak yang dilahirkan dari induk yang
memperoleh asupan probiotik Bio B dan berbeda nyata (P<0,05) bila dibandingkan liter
size hidup lahir bagi anak yang dilahirkan dari induk tanpa probiotik Bio B,Jumlah anak
sekelahiran 8,77 ekor dan 9,76 ekor per induk tergolong normal karena anak-anak yang
dilahirkan merupakan anakan ke 2 dan ke 3 bagi induk Landrace yang diberikan perlakuan
Bio B maupun sebagai kontrol, Probiotik Bio B tidak diberikan pada induk pemula atau
yang akan melahirkan untuk pertama kali, karena ada kemungkinan terjadinya distokia
(kesulitan melahirkan), Menurut hasil yang diperoleh Eva Diana Manik, et al, (2013), ratarata jumlah anak sekelahiran babi Landrace Australia secara berurutan yaitu 7,3 ekor, 7
ekor, 6,1 ekor dan 7,9 ekor, Lebih lanjut dijelaskan bahwa jumlah anak sekelahiran selama
penelitian tergolong rendah karena semua induk babi dalam keadaan muda (induk baru),
Diasumsikan bahwa sebagian besar induk pada saat pengambilan data dilakukan adalah
induk yang baru pertama kali melahirkan, Hal ini sesuai dengan pernyataan Babot et al
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(1994) yang menyatakan bahwa jumlah anak babi per kelahiran pada kelahiran pertama
bervariasi antara 6,71-9,45 ekor bagi bangsa murni dan angka ini akan naik sampai induk
berumur 3 tahun atau kelahiran ke 5 yang bervariasi antara 8,32 – 12,43 ekor/induk, Hal ini
sesuai dengan hasil yang diperoleh pada tabel 1, yang menunjukkan anak sekelahiran pada
kajian ini 8 – 14 ekor dengan rata-rata 11,43 dan 11,72 anak/ekor induk, hal ini juga
disebabkan karena induk babi yang dipakai dalam kajian ini merupakan induk yang sudah
pernah melahirkan minimal 1 kali, Data ini juga didukung oleh hasil penelitian Mien
Theodora Rossesthellinda Lapian (2014),yang memperoleh rataaan litter size total lahir
anak babi 10,76 ± 2,83 ekor dengan rataan litter size hidup lahir 9,69 ± 2,39 ekor dan litter
size lahir mati 1,07 ± 1,33 ekor,
Pengaruh Probiotik Terhadap Bobot Sapih Anak Babi
Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata bobot induk yang dipakai berkisar
170 – 225 kg dengan rataan 189,45 kg/ekor pada Non Probiotik dan 201,21 kg/ekor pada
induk yang diberikan Probiotik Bio B, dengan kondisi induk-induk yang sudah pernah
melahirkan anak minimal 1 kali,
Dengan pemberian probiotik Bio B mulai dari induk bunting 70 hari yang diberikan
secara rutin setiap hari mampu mempengaruhi bobot lahir, dimana pada induk yang
diberikan probiotik Bio B melahirkan anak yang lebih berat bobotnya dibandingkan dengan
tanpa Bio B walupun tidak berbeda nyata (P>0,05), namun dari segi performance terlihat
lebih lincah, gesit, sehat dan kulit terlihat lebih cerah, Dengan pemberian probiotik Bio B
secara terus menerus pada induk dan anak yang dilahirkan menyebabkan anak tumbuh lebih
sehat dengan bobot sapih 12,32 kg/ekor berbeda nyata (P<0,05) dengan anak dari induk
tanpa Bio B, 11,43 kg/ekor dengan waktu pemeliharaan sekitar 35 – 40 hari. Hal ini
disebabkan karena probiotik sebagai mikroba hidup atau sporanya yang dapat hidup atau
berkembang dalam usus dan dapat menguntungkan inangnya baik secara langsung maupun
tidak langsung dari hasil metabolitnya, Substrat dapat mengubah mikroekologi usus
sedemikian rupa sehingga mikroba yang menguntungkan dapat berkembang dengan
baik(Haryanto, 2000 ; Kompyang, 2009).
Tabel 2, Bobot Induk dan bobot sapih babi Landrace di Puhu, Payangan Gianyar,
Parameter
Non Probiotik
Probiotik Bio B
Bobot Induk (kg)
189,45a
201,21a
a
Bobot Lahir Per ekor (kg)
1,67
1,89a
Bobot Sapih (kg)
11,43a
12,32b
Sumber : Data primer diolah
Sedangkan Mien Theodora Rossesthellinda Lapian (2014), memperoleh bobot sapih
rata-rata 11,13 ± 1,07 kg/ekor, hal ini disebabkan karena bobot lahir yang lebih rendah dan
induk masih muda, Bobot yang lebih berat dengan kondisi yang lincah dan sehat serta kulit
lebih cerah akan mempengaruhi pembeli dan sekaligus harga jual,
Analisis Usaha Babi Pembibitan
Kandang yang digunakan untuk pemeliharaan induk adalah kandang beton semi
permanen, dengan biaya Rp 2,000,000 umur kandang 10 tahun, Biaya pembelian induk
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dengan umur induk 1,5 tahun (berat >100 Kg) Rp 3,000,000 lama dijadikan induk 5 tahun,
Jumlah pakaan yang diberian pada induk sebanyak 3 Kg/ekor/hari, Sedangkan jenis dan
komposisi pakan yang diberikan dibedakan antara induk bunting dan induk menyusui,
Pada induk bunting jenis dan komposisi pakan ( dedak 60%+dedak empok jagung 30% +
konsentrat 157 10%); komposisi pakan induk menyusui (dedak 55% + dedak empok jagung
30% + konsentrat 157 15%), Berdasarkan jenis dan biaya input tersebut hasil analisis
usahatani pada babi induk yang diperoleh, masing-masing komposisi biaya selama proses
produksi per satu kali melahirkan (lama bunting 115 hari dan waktu sapih 35 hari sehingga
waktu yang dibutuhkan ±150 hari) biaya pakan sebanyak 84,57%, Biaya obat-obatan
5,57%, biaya induk 4,96%, biaya Tenaga kerja 1,98%, Kandang 1,65%, biayaa vaksinasi
1,09% dan biaya untuk listrik dan air hanya 0,30%, Hasil ini sama dengan hasil yang
didapatkan oleh Sihombing (2010) ;Parwati, et al (2014) biaya produksi terbesar dalam
usaha ternak babi ialah biaya pakan mencapai 65-80 persen dari total biaya produksi,
Keterbatasan modal yang dimiliki peternak mengakibatkan mereka membatasi jumlah
ternak yang dipelihara dan penggunaan faktor input sehingga akan berdampak pada tingkat
keuntungan yang relatif kecil.
Pakan ternak babi merupakan biaya terbesar yang dikeluarkan dari total input, ratarata petani mengeluarkan biaya input sebesar Rp 5,043,958bila menambahkan Bio B ke
dalam air minum, dan Rp 4,991,458bila tanpa Bio B, Penerimaan (Output) adalah hasil
yang diterima petani dari penjualan ternak, dalam hal ini anak yang dihasilkan oleh induk,
rata-rata jumlah anak yang dihasilkan seekor induk babi di Kecamatan Payangan 11 ekor
anak, dengan mortalitas sebanyak 20%, sehingga jumlah babi yang dapat disapih ( umur
sapih 35 hari) sebanyak 9 ekor anak, Harga anak babi lepas sapih untuk bakalan antara
induk yang diberikan Bio B dengan tanpa Bio B lebih mahal Rp 75,000 hal ini disebabkan
induk yang diberikan Bio B kedalam air minum berat sapihnya lebih besar (12,32 Kg/ekor)
bila dibandingkan tanpa Bio B (11,43 kg/ekor), Berdasarkan berat sapih tersebut maka
output yang diterima petani bila memberikan Bio B sebesar Rp 6,075,000 dengan
keuntungan Rp 1,031,042, sedangkan tanpa Bio B, sebesar Rp 5,400,000 dengan
keuntungan sebesar Rp 408,542, Dari hasil ini menunjukkan bahwa dengan pemberian Bio
B pada induk Bunting sampai dengan umur anak lepas sapih mampu memberikan
keuntungan yang lebih besar dan meningkatkan pendapatan bagi petani pemelihara.
Pemeliharaan induk dengan memberikan Bio B kedalam air minum lebih layak untuk
dilanjutkan karena memberikan RC > 1, Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Soeharsono et al,, (2010) bahwa pemberian probiotik pada babi juga dapat
meningkatkan berat badan serta meningkatkan efisiensi penggunaan ransum secara
signifikan,
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Tabel 3. Analisa Usahatani pembibitan babi 1 ekor induk/kali produksi (150 hari)
No Parameter
Perlakuan
Non Probiotik
Probiotik Bio B
A
INPUT
1,
Penyusutan kandang (biaya Rp
83,333,33
83,333,33
2000000/ekor,Umur Kandang 10 tahun)
2,
Penyusutan induk (5 bulan)
250,000
250,000
3,
Pakan
a, Bunting (115 hari)
- Dedak padi = @ Rp,2500/kg
517,500
517,500
- jagung = @ Rp, 3000/kg
3,105,000
3,105,000
- Konsentrat 157 = @ Rp, 7000
241,500
241,500
- Bio B@ Rp, 35000
40,250
b, Induk menyusui (35 hari)
- Dedak padi = @ Rp,2500/kg
144,375
144,375
- jagung = @ Rp, 4000/kg
94,500
94,500
- Konsentrat 157 = @ Rp, 7000
110,250
110,250
- Bio B@ Rp, 35000
12,250
4,
Vaksin
- induk = 1 kali/ekor induk@ Rp, 5000
5,000
5,000
- anak = 1 kali/jumlah anak @ Rp, 5000
50,000
50,000
5,
Vitamin + obat-obatan
- induk = 1 kali/ekor induk @ Rp, 25000
25,000
25,000
- anak = 1 kali/jumlah anak @ Rp, 25000
250,000
250,000
6,
Listrik + air
15,000
15,000
7,
Tenaga kerja (20 menit/orang/hari) @ Rp,
100,000
100,000
80,000
JUMLAH INPUT
4,991,458
5,043,958
B
OUTPUT
1,
Jumlah anak sapih (ekor)
9
9
2,
Harga jual/ekor
600,000
675,000
TOTAL OUTPUT
5,400,000
6,075,000
C
KEUNTUNGAN
408,542
1,031,042
D
B/C Ratio
0,08
0,20
E
R/C Ratio
1,08
1,20
Keterangan :
- Biaya kandang utk seekor induk = Rp 2.000.000, Umur kandang 10 tahun,
penyusutan/tahun Rp 200.000, penyusuan/bulan Rp 16,667,67
- Harga induk (berat >100 Kg) Rp 3.000.000 lama dipakae sebagai induk 5 tahun,
penyusutan/tahun Rp 600.000, penyusutan/bulan Rp 50.000
- Jumlah anak per kelahiran 11 ekor dengan tingkat kematian 20%
- Jumlah anak hidup sampai lepas sapih 9 ekor
- Berat anak yg disapih yg diberi Bio B 12,32 Kg/ekor, tanpa 11,43Kg/ekor
- Non Probiotik = Kelompok babi yang tidak diberikan Bio B
- Probiotik Bio B = Kelompok babi yang diberikan Bio B
- Jumlah Pemberian pakan 3 Kg/ekor/hari
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- Komposisi pakan utk induk Bunting : dedak 60% + jagung 30% + konsentrat 157 10%
- Komposisi pakan Induk menyusui : dedak 55% + jagung 30% + konsentrat 157 15%.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Babi merupakan ternak yang banyak dipelihara di Bali dan ternak yang banyak
dimanfaatkan baik untuk konsumsi maupun kebutuhan upacara agama, Pemberian
Probiotik Bio B pada induk yang sedang bunting mampu meningkatkan bobot lahir
13,17%, dibandingkan tanpa probiotik dan bobot sapih pada anak babi 7,79%, Hasil
analisis usahatani menunjukkan pemberian probiotk Bio B mampu meningkatkan
keuntungan sampai Rp, 1,031,042, dan R/C Ratio mencapai 1,20 sehingga layak untuk di
rekomendasikan,
Saran
Untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan probiotik Bio B perlu dilakukan
pemberian Bio B pada babi fase pembesaran dan fase penggemukan
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ABSTRAK
Peningkatan kadar MDA dikaitkan dengan stres oksidatif. Stres oksidatif merupakan
suatu kondisi ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas atau Reactive oxygen
species (ROS) dengan antioksidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar radikal
bebas meningkat setelah melakukan aktivitas fisik berlebih atau olahraga, seperti
aktifitas renang. Antioksidan merupakan suatu senyawa untuk mencegah terjadinya
proses oksidasi dan merupakan senyawa peredam radikal bebas. Salah satu jenis
makanan yang mengandung antioksidan adalah keripik simulasi yang diolah
menggunakan tepung bekatul substitusi dengan tepung labu kuning. Tujuan penelitian
ini adalah mengukur kemampuan kapasitas antioksidan yang terdapat pada keripik
simulasi substitusi tepung bekatul dengan tepung labu kuning dalam menekan
terbentuknya radikal bebas yang diukur secara in vivo. Hasil penelitian menunjukkan
keripik simulasi memiliki kemampuan menekan radikal bebas yang terbentuk akibat
aktivitas fisik renang dengan mengukur kadar MDA dan inflamasi pada tikus.
Kesimpulan penelitian ini adalah perlakuan pada tikus dengan memberikan 1,5 g/200g
bb ekstrak keripik simulasi dapat menurunkan kadar MDA sebesar 55,94% dan kadar
CRP sebesar 88,10%.
Kata kunci : Antioksidan, bekatul, keripik simulasi, labu kuning, dan stres oksidatif

ABSTRACT
Increased levels of MDA is associated with oxidative stress. Oxidative stress is a
condition of an imbalance between the production of free radicals or reactive oxygen
species ( ROS ) and antioxidants. The results showed that levels of free radicals
increases after excessive physical activity or exercise, such as swimming activities.
Antioxidants are a compound to prevent oxidation and free radical absorbers are
compounds. One type of antioxidant-rich foods are processed using the simulated chips
bran flour flour substitution with pumpkin. The purpose of this study is to measure the
capacity of antioxidants found in simulation chips substitution bran flour with flour
pumpkin in suppressing the formation of free radicals measured in vivo. he results
showed simulated chips have the ability to hold free radicals formed as a result of
physical activity pool by measuring levels of MDA and inflammation in mice. It is
concluded that the treatment in mice by giving 1.5 g / 200g bb extract simulation chips
can reduce MDA levels of 55.94% and 88.10% for CRP levels.
Keywords: Antioxidants, rice bran, simulated chips, pumpkin, and oxidative stress
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LATAR BELAKANG
Malonaldehid (MDA) merupakan salah satu produk akhir dari peroksidasi lipid
yang terbentuk setelah senyawa radikal menyerang membran lipid yang mengandung
asam lemak tak jenuh ganda (PUFA) (Zakaria, 1996). Peningkatan kadar MDA
dikaitkan dengan stres oksidatif. Stres oksidatif merupakan suatu kondisi
ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas atau Reactive oxygen species (ROS)
dengan antioksidan, di mana kadar radikal bebas lebih tinggi dibandingkan antioksidan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar radikal bebas meningkat setelah melakukan
aktivitas fisik berlebih atau olahraga yang ditandai dengan terjadinya peningkatan lipid
hidroperoksidase (Kurkcu et al., 2010).
Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa aktifitas fisik berat berupa
swimming stres dapat menyebabkan stres oksidatif (Hairrudin 2005). Stres oksidatif
diyakini sebagai salah satu faktor penting terhadap timbulnya berbagai macam penyakit
degeneratif seperti kardiovaskular, kanker, gangguan sistem syaraf, dan penuaan dini.
Kondisi stres ini dapat diukur dengan menganalisis kadar MDA dan inflamasi (Halliwel
et al., 1992).
Antioksidan merupakan suatu senyawa untuk mencegah terjadinya proses
oksidasi, serta merupakan senyawa peredam radikal bebas sehingga menjadi senyawa
yang stabil. Cara kerja
antioksidan yaitu dengan membentuk radikal bebas tidak reaktif yang relatif
stabil, melengkapi kekurangan elektron pada radikal bebas, serta menghambat
terjadinya reaksi rantai dari pembentukan radikal bebas (Utami et al., 2009).
Sesungguhnya antioksidan dapat dihasilkan secara alami oleh tubuh, namun dalam
jumlah terbatas tergantung dari kemampuan tubuh untuk memproduksi antioksidan
secara alami. Kekurangan antioksidan ini dapat dipenuhi dari makanan sehari-hari
(Suryohudoyo 2005). Salah satu jenis makanan yang mengandung antioksidan adalah
keripik simulasi yang diolah menggunakan tepung bekatul substitusi dengan tepung
labu kuning.
Limbah penggilingan padi menghasilkan bekatul yang dapat diolah menjadi
tepung dan dimanfaatkan pada produk makanan. Komposisi bekatul teridiri dari serat
pangan, mineral kalsium sebesar 500-700 mg/100g dan magnesium sebesar 600-700
mg/100g, mengandung vitamin B komplek, vitamin E, asam lemak esensial, asam
amino, dan antioksidan (Astawan, 2009; Damayanthi et al., 2010; dan Pasha et al.,
2002). Labu kuning termasuk jenis sayuran yang banyak mengandung karotenoid,
pektin, garam mineral, vitamin dan zat bioaktif lainnya, seperti senyawa fenolik
(Cerniauskiene et al., 2014).
Substitusi tepung bekatul dengan tepung labu kuning digunakan pada produk
keripik simulasi. Keripik simulasi termasuk dalam jenis camilan atau makanan ringan.
Masyarakat kita sangat suka mengkonsumsi makanan ringan, namun jumlah dan jenis
makanan ringan yang sehat sanagat terbatas. Penggunaan tepung bekatul dan tepung
labu kuning yang berasal dari bahan lokal dapat menghasilkan produk camilan yang
memiliki kandungan gizi yang bermanfaat untuk tubuh dan dapat berfungsi sebagai
antioksidan.
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Tujuan penelitian ini adalah mengukur kemampuan kapasitas antioksidan yang
terdapat pada keripik simulasi substitusi tepung bekatul dengan tepung labu kuning
dalam menekan terbentuknya radikal bebas yang diukur secara in vivo.
BAHAN DAN METODA
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah bekatul padi dari varietas
cigeulis, buah labu kuning spesies Cucurbita moschata. Bahan tambahan yang
digunakan terdiri dari tepung terigu, tepung kacang hijau, bawang merah, bawang putih,
garam, gula halus, baking powder, dan margarine. Hewan coba tikus Wistar jantan
digunakan untuk mengetahui pengaruh antioksidan pada keripik simulasi dalam
menekan radikal babas.
Peralatan yang digunakan dalam pengolahan keripik simulasi adalah oven
microwave merk Kris dengan spesifikasi : 230V-50Hz, 1400W menggunakan frekwensi
2450 MHz, penggorengan vacum frying, alat penepung, ayakan 60 mesh, rooler, dan
alat pencetak keripik.
Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2014 sampai bulan Pebruari 2015.
Proses pengolahan keripik simulasi dan pemeliharaan hewan coba di lakukan di Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali, sedangkan analisis kandungan
malondialdehida (MDA) dan Inflamasi pada hewan coba dilakukan di Laboratorium
Mantra Medika Denpasar.
Pengolahan tepung bekatul mengguakan metode Damayanthi dan Listyorini
(2006), pengolahan tepung labu kuning menggunakan metode Hariyadi (1993), dan
pengolahan keripik simulasi menggunakan metode Damayanthi dan Listyorini (2006)
yang dimodifikasi. Pengeringan bekatul menggunakan oven microwave pada power
200 watt selama 15 menit, sedangkan buah labu kuning dikeringkan menggunakan oven
microwave pada power 300 watt selama 4 jam. Formula keripik simulasi menggunakan
substitusi 15% tepung bekatul dengan 30% tepung labu kuning.
Perlakuan stres pada tikus dilakukan dengan puasa tanpa makan tapi air minum
tetap diberikan dan berenang selama 5 menit/hari. Perlakuan stres dilakukan selama 3
hari. Perlakuan pemberian keripik simulasi pada tikus dalam bentuk bubuk dan ekstrak,
diberikan pada pagi hari pk. 10.00 Wita dan sore hari pk. 16.00 Wita, dilakukan dengan
cara oral menggunakan sonde. Perlakuan keripik simulasi dilakukan selama 35 hari,
dimulai pada hari ke-4 setelah perlakuan stres oksidatif.
Analisis kandungan MDA menggunakan ELISA KIT dan inflamasi dianalisis
dengan mengukur kadar C-reactive protein (CRP) menggunakan KIT hs-CRP.
Penelitian ini menggunakan rancangan RAL (Rancangan Acak kelompok) dengan 4 kali
ulangan.
Proses pengolahan keripik simulasi dilakukan dengan mencampur semua bahan
menjadi satu adonan yang dapat dibentuk. Selanjutnya dibuat lembaran-lembaran tipis
dan dibentuk bulat. Pengeringan keripik simulasi menggunakan oven microwave power
300 watt selama100 menit dan digoreng menggunakan vacum frying pada suhu vacum
80-85oC selama 25 menit.
Perlakuan pengaruh antioksidan pada keripik simulasi terhadap radikal bebas
terdiri 8 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 ekor tikus. Mempertimbangkan
terjadinya eksklusi, tiap kelompok ditambah 2 ekor tikus, sehingga jumlah sampel
menjadi 48 ekor. Pengelompokan tikus percobaan terdiri dari kelompok A (kontrol
negatif) : diberi ransum standar tanpa perlakuan stres oksidatif dan tidak diberi keripik
simulasi; kelompok B (kontrol positif) : diberi ransum standar dengan perlakuan stres
oksidatif dan tidak diberi keripik simulasi; kelompok C (kelompok perlakuan) : diberi
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ransum standar dengan perlakuan stres oksidatif dan diberikan 0,5 g/200 g bb bubuk
keripik simulasi; kelompok D : (kelompok perlakuan) : diberi ransum standar dengan
perlakuan stres oksidatif dan diberikan 1 g/200 g bb bubuk keripik simulasi: kelompok
E (kelompok perlakuan) : diberi ransum standar dengan perlakuan stres oksidatif dan
diberikan 1,5 g/200 g bb bubuk keripik simulasi; kelompok F (kelompok perlakuan) :
diberi ransum standar dengan perlakuan stres oksidatif dan diberikan 0,5 g/200 g bb
ekstrak keripik simulasi; kelompok G (kelompok perlakuan) : diberi ransum standar
dengan perlakuan stres oksidatif dan diberikan 1 g/200 g bb ekstrak keripik simulasi;
dan kelompok H (kelompok perlakuan) : diberi ransum standar dengan perlakuan stres
oksidatif dan diberikan ,5 g/200 g bb ekstrak keripik simulasi.
Jumlah bubuk keripik simulasi yang diberikan pada kelompok perlakuan
berdasarkan jumlah konsumsi snack per hari pada manusia yang dikonversikan dengan
berat badan tikus. Kebutuhan snack dihitung berdasarkan kebutuhan kalori untuk lakilaki dengan berat badan 60 kg memerlukan 2070 kkal/hari, sehingga kebutuhan snack
pagi dan sore masing-masing sebesar 207 kkal. Setelah dikonversi dari berat badan 70
kg ke berat badan tikus maka jumlah snack yang diberikan pada pagi dan sore masingmasing sebesar 0,92 g/200 g bb.
Data hasil pengamatan dianalisis dengan analisis ragam (ANOVA)
menggunakan SPSS 16.0. Hasil analisis ragam yang berbeda nyata (p<0,05) dilanjutkan
dengan uji lanjut Duncan multiple range test (DMRT).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan stres selama 3 hari dapat
menurunkan berat badan tikus sebesar 9,58-18,90%, sedangkan pada tikus yang tidak
mendapat perlakuan stres (kontrol negatif) terjadi peningkatan berat badan sebesar
0,66% (Gambar 1). Hasil penelitian yang sama diperoleh pada penelitian Wresdiyati
dan Makita (1995) dan Presetyawati (2003), bahwa aktivitas fisik renang dan puasa
dapat menurunkan berat badan tikus sehingga dapat menyebabkan stres fisik. Hal ini
disebabkan karena pada kondisi puasa suplai energi dari luar tubuh berkurang, sehingga
tubuh menggunakan cadangan makanan yang terdapat didalam jaringan. Cadangan
makanan yang pertama digunakan adalah karbohidrat, kemudian lemak, dan protein.
Perlakuan bubuk dan ekstrak keripik simulasi selama 5 minggu menyebabkan
peningkatkan berat badan tikus antara 10,16-16,30% (Gambar 2). Hal ini disebabkan
karena terdapat suplai energi dari luar tubuh yang digunakan untuk proses pertumbuhan
dan pemeliharaan jaringan. Jumlah makanan yang dikonsumsi tikus bervariasi pada
setiap perlakuan setiap minggu (Gambar 3). Perubahan konsumsi pakan disebabkan
karena pakan yang diberikan secara ad libitum. Pemberian pakan secara ad libitum
menyebabkan tikus mengkonsumsi pakan sesuai kebutuhan energi yang diperlukan dan
tingkat kesukaan masing-masing tikus, dimana tikus akan berhenti makan apabila
kebutuhan energinya sudah terpenuhi.
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Gambar 1. Rata-rata berat badan hewan coba selama perlakuan stres
Keterangan :
- A = kontrol negatif; B = kontrol positif; C = bubuk keripik 0,5 g/200g; D =
bubuk keripik 1 g/200g; E = bubuk keripik 1,5 g/200g; F = ekstrak keripik 0,5
g/200g; G = ekstrak keripik 1 g/200g; dan H = ekstrak keripik 1,5 g/200g
- H0 = kontrol/tanpa stres; H1 = satu hari setelah stres; H2 = dua hari setelah stres;
dan H3 = tiga hari setelah stres

Gambar 2. Rata-rata berat badan tikus selama perlakuan
Keterangan :
- A = kontrol negatif; B = kontrol positif; C = bubuk keripik 0,5 g/200g; D = bubuk
keripik 1 g/200g; E = bubuk keripik 1,5 g/200g; F = ekstrak keripik 0,5 g/200g; G
= ekstrak keripik 1 g/200g; dan H = ekstrak keripik 1,5 g/200g
- M1 = perlakuan minggu ke-1; M2 = perlakuan minggu ke-2; M3 = perlakuan
minggu ke-3;
M4 = perlakuan; M5 = perlakuan minggu ke-5
Hasil uji t-test kadar MDA tikus sebelum dan sesudah stres menunjukkan hasil
signifikan (p<0,05), disajikan pada Gambar 4. Peningkatan kadar MDA tikus setelah
perlakuan stres antara 8,06-34,36%. Kadar MDA tertinggi sebesar 2,51 nmol/ml dan
terendah sebesar 1,75 nmol/ml. Hal ini karena terjadi pemasukan oksigen (O2) berlebih
kedalam tubuh akibat aktifitas fisik berlebih tanpa suplai makanan. Kelebihan O2 dapat
memicu pembentukan radikal bebas sehingga menyebabkan tingginya kadar
peroksidase lipid dengan MDA sebagai produk akhir.
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Gambar 3 Rata-rata konsumsi pakan tikus selama perlakuan
Keterangan :
- A = kontrol negatif; B = kontrol positif; C = bubuk keripik 0,5 g/200g; D =
bubuk keripik 1 g/200g; E = bubuk keripik 1,5 g/200g; F = ekstrak keripik
0,5 g/200g; G = ekstrak keripik 1 g/200g; dan H = ekstrak keripik 1,5 g/200g
- M1 = perlakuan minggu ke-1; M2 = perlakuan minggu ke-2; M3 = perlakuan
minggu ke-3;
M4 = perlakuan; M5 = perlakuan minggu ke-5

Gambar 4. Rata-rata kadar MDA tikus sebelum dan sesudah stres
Keterangan :
- A = kontrol negatif; B = kontrol positif; C = bubuk keripik 0,5 g/200g; D =
bubuk keripik 1 g/200g; E = bubuk keripik ,.5 g/200g; F = ekstrak keripik 0,5
g/200g; G = ekstrak keripik 1 g/200g; dan H = ekstrak keripik 1,5 g/200g
Kadar MDA perlakuan kontrol negatif (kelompok A) lebih rendah dibandingkan
dengan kontrol positif (kelompok B) dan kelompok perlakuan, hal ini karena kelompok
kontrol negatif tidak mengalami perlakuan stres sehingga tidak ada pemicu produksi
radikal bebas berlebih didalam tubuh (Tabel 1). Perlakuan keripik simulasi dalam
bentuk ekstrak lebih efektif dibandingkan dalam bentuk bubuk, hal ini karena
kandungan antioksidan dalam bentuk ekstrak lebih kuat dibandingkan dalam bentuk
bubuk.
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Tabel 1. Rata-rata kadar MDA tikus selama perlakuan bubuk dan ekstrak keripik
simulasi
Perlakuan
Kadar MDA (nmol/ml)
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
A
1,66 ± 0,00a
1,67 ± 0,04a
1,65 ± 0,13a 1,78 ± 0,06b 1,78 ± 0,05c
B
2,45 ± 0,03b
2,43 ± 0,03b
2,47 ± 0,01b 2,45 ± 0,03c 2,47 ± 0,03d
C
2,44 ± 0,02b
2,43 ± 0,03b
2,43 ± 0,07b
1,82± 0,02b
1,81 ± 0,06c
D
2,43 ± 0,07b
2,43 ± 0,10b
2,43 ± 0,11b 1,63 ± 0,15ab
1,55 ±
0,02bc
E
2,44 ± 0,04b
2,42 ± 0,10b
2,42 ± 0,14b 1,53 ± 0,08ab 1,39 ± 0,15b
F
2,43 ± 0,13b
2,44 ± 0,14b
2,43 ± 0,16b 1,49 ± 0,12ab 1,33 ± 0,01b
G
2,40 ± 0,09b
2,44 ± 0,07b
2,43 ± 0,17b 1,50 ± 0,03ab 1,29± 0,01b
H
2,36 ± 0,11b
2,43 ± 0,18b
2,42 ± 0,17b 1,26 ± 0,10a 1,15 ± 0,03a
kk (%)
5,46
7,71
9,76
6,87
5,23
Keterangan :
- Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada setiap kolom, menunjukkan tidak
berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5%
- Perlakuan A = kontrol negatif; B = kontrol positif; C = bubuk keripik 0,5 g/200g; D
= bubuk keripik 1 g/200g; E = bubuk keripik 1,5 g/200g; F = ekstrak keripik 0,5
g/200g; G = ekstrak keripik 1 g/200g; dan H = ekstrak keripik 1,5 g/200g
Inflamasi dapat diketahui dengan mengukur kadar CRP tikus. CRP merupakan
salah satu dari beberapa protein yang sering disebut sebagai protein fase akut dan
digunakan untuk memantau perubahan-perubahan dalam fase inflamasi. Hasil uji t-test
perlakuan sebelum dan sesudah stres berbeda nyata (p<0,05) terhadap kadar CRP tikus,
dengan peningkatan antara 186,33-281,79% (Gambar 5). Menururt Senewe et al.,
(2013) hal ini diduga karena terjadi trauma fisik berupa aktivitas renang.
Hasil analisis ragam perlakuan bubuk dan ekstrak keripik simulasi berbeda
nyata (p<0,05) terhadap kadar CRP tikus (Tabel 2). Rata-rata penurunan kadar CRP
pada kelompok perlakuan antara 69,39-88,10%, dimana kadar CRP pada kelompok H
mengalami penurunan paling tinggi, sebesar 88,10%. Penurunan kadar CRP pada
kelompok kontrol positif (B) sebesar 1,82% dan pada kelompok kontrol negatif (A)
sebesar 0,01%.

Gambar 5. Rata-rata kadar CRP tikus sebelum dan sesudah stres
Keterangan :
- A = kontrol negatif; B = kontrol positif; C = bubuk keripik 0,5 g/200g; D =
bubuk keripik 1 g/200g; E = bubuk keripik 1,5 g/200g; F = ekstrak keripik 0,5
g/200g; G = ekstrak keripik 1 g/200g; dan H = ekstrak keripik 1,5 g/200g
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Tabel 2. Rata-rata kadar CRP tikus selama perlakuan bubuk dan ekstrak keripik
simulasi
Perlakuan
Kadar CRP (ng/L)
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
A
400,80 ±
400,80 ±
400,77 ±
412,06 ± 1,99a
400,77 ±
1,09a
1,09a
1,82a
1,82e
B
820,41 ±
805,92 ±
811,19 ±
820,59 ± 0,99d
805,48 ±
0,82b
1,28b
1,02b
1,60d
C
848,30 ±
831,10 ±
828,40 ±
772,83 ±
259,69 ±
0,49b
0,39b
0,12b
1,07bc
1,51cd
D
845,54 ±
834,31 ±
824,35 ±
746,71 ±
254,99 ±
0,30b
0,17b
0,19b
1,00bcd
1,62cd
E
850,88 ±
833,79 ±
825,57 ±
747,91 ±
205,26 ±
0,55b
0,40b
0,23b
1,01bcd
2,69bc
F
836,25 ±
821,28 ±
821,35 ±
694,58 ±
155,91 ±
0,31b
0,05b
0,19b
0,89bc
1,62b
G
843,29 ±
822,29 ±
821,72 ±
694,23 ±
156,55 ±
0,17b
0,57b
0,30b
0,97bc
0,27b
H
835,18 ±
823,53 ±
821,49 ±
669,12 ± 1,07b
99,36 ±
0,29b
0,32b
0,16b
0,75a
kk (%)
2,09
2,43
2,75
4,46
11,09
Keterangan :
- Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada setiap kolom, menunjukkan tidak
berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5%
- Perlakuan A = kontrol negatif; B = kontrol positif; C = bubuk keripik 0.5 g/200g; D
= bubuk keripik 1 g/200g; E = bubuk keripik 1.5 g/200g; F = ekstrak keripik 0.5
g/200g; G = ekstrak keripik 1 g/200g; dan H = ekstrak keripik 1.5 g/200g
Penurunan kadar CRP pada kelompok perlakuan kontrol positif sangat kecil
(1,82%), hal ini sangat masuk akal karena kelompok ini tidak mendapat perlakuan
pemberian keripik simulasi. Hasil penelitian yang sama dikemukakan oleh Senewe et
al., (2013), bahwa pemberian 5% ekstrak etanol daging buah labu kuning memberikan
efek antiinflamasi dalam menurunkan volume edema kaki tikus yang disebabkan oleh
putih telur.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kandungan antioksidan pada keripik
simulasi dapat menekan terbentuknya radikal bebas secara in vivo. Perlakuan pada tikus
dengan memberikan 1,5 g/200g bb ekstrak keripik simulasi dapat menurunkan kadar
MDA sebesar 55,94% dan kadar CRP sebesar 88,10%.
Saran formulasi keripik simulasi adalah substitusi 15% tepung bekatul dengan
30% tepung labu kuning, termasuk salah satu jenis camilan yang memiliki kandungan
antioksidan dan dapat dimasukkan dalam jenis camilan sehat yang dapat dikonsumsi
semua golongan umur.
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ABSTRAK
Petani di lahan kering tidak mempunyai modal dan teknologi yang memadai untuk
dapat beradaptasi terhadap dampak negatif dari perubahan iklim. Curah hujan yang
tidak menentu (erratic) telah sering mengakibatkan gagal panen bagi petani jagung di
lahan kering. Penyebab utamanya adalah hujan yang tiba-tiba menghilang (dry-spell)
atau curah hujan yang berlebih. Informasi tentang data iklim terkini, khususnya
mengenai pola curah hujan menjadi sangat penting bagi petani. Selain itu, pemilihan
varietas tanaman jagung yang tepat juga sangat menentukan tingkat keberhasilan petani.
Strategi lain yang dapat dikembangkan adalah dengan melakukan sistem tanam ganda
(double cropping). Pada sistem ini petani jagung dapat menanam tanaman lain pada
hamparan lahan yang sama tanpa mengurangi populasi tanaman jagung. Spesies
tanaman yang mempunyai nilai strategis dan adaptif terhadap perubahan iklim untuk
ditanam bersama dengan jagung adalah kacang hijau (Vigna radiata L.). Umur tanaman
yang relatif pendek, tahan kekeringan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dapat
menjadi andalan bagi petani untuk meningkatkan ketahanan mereka dalam menghadapi
dampak negatif perubahan iklim. Teknik budidaya tanam ganda dan potensi keuntungan
ekonominya dibahas pada tulisan ini.
Kata-kata kunci: curah hujan, kacang hijau, kekeringan, populasi, strategis, varietas
ABSTRACT
Dryland farmers have not got sufficient capital and technology to adapt to the negative impacts
of climate change. The erratic rainfall has caused some or even total harvest lost for dryland
farmers. The main caused is the sudden loss of the rain during rainy season, known as dry-spell,
or too much rain. An update on climatic data, especially those that are related to rainfall has
become a paramount important to farmers. In addition to climatic data, the choice of an
appropriate maize variety can determine the farmers’ success. The other strategy that can be
developed is by implementing double cropping system. In this system, maize farmers can grow
other crop(s) in the same piece of land without reducing the maize population. The crop species
that has a strategic value and adaptive to climate change is mung bean (Vigna radiata L.). It
short growing period, drought tolerant and has a high economic value, can improve the dryland
farmers’ resilience to the negative impacts of climate change. Double cropping technology and
its economic benefits are discussed in this paper.
Keywords: rainfall, mung bean, drought, population, strategic, variety

LATAR BELAKANG
Cuaca ekstrim yang sering terjadi akhir-akhir ini merupakan salah satu dampak
dari perubahan iklim. Cuaca ekstrim tersebut salah satunya adalah curah hujan yang
terlalu banyak atau terlalu sedikit pada waktu-waktu tertentu. Kondisi curah hujan
seperti ini berdampak terhadap petani jagung di lahan kering. Sebagai contoh, pada
musim penghujan tahun 2012/2013, terjadi intesitas hujan yang sangat tinggi di
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Sebagai dampak dari peningkatan
curah hujan sekitar 26% dari rata-rata selama 10 tahun maka telah terjadi penurunan
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pendapatan petani jagung yang mencapai 99% (Jaya et al., 2013). Hal ini terjadi karena
sebagian besar lahan pertanamanan jagung di Kecamatan Jerowaru tanahnya didoninasi
oleh partikel liat sehingga drainase menjadi tidak baik. Kondisi sebaliknya bisa saja
terjadi, yaitu kondisi curah hujan yang terlalu sedikit atau hujan tiba-tiba menghilang
(dry-spell) beberapa hari bahkan beberapa minggu.
Petani lahan kering didominasi oleh petani miskin sehingga mereka tidak
mempunyai modal dan teknologi yang memadai untuk beradaptasi terhadap perubahan
iklim. Ketergantungan mereka yang sangat tinggi terhadap sumberdaya alam yang
sangat sensitif terhadap perubahan iklim, seperti air, membuat mereka sangat rentan
terhadap kegagalan panen. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengembangkan
strategi adaptasi terhadap dampak negatif dari perubahan iklim agar petani lahan kering
bisa lebih tahan (resillience) dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi.
Strategi yang dikembangkan haruslah tidak merupakan hal yang terlalu baru bagi petani
sehingga tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat diadopsi.Menanam
tanaman jagung varietas hibrida untuk meningkatkan hasil tanaman per satuan luas
lahan atau melakukan diversifikasi tanaman dalam satu hamparan lahan, merupakan
teknologi sederhana yang sudah dilaporkan dapat meningkatkan pendapatan petani di
lahan kering (Jaya et al., 2013).
Persoalan yang sering muncul dalam penanaman jagung varietas hibrida di
lahan kering adalah mengenai populasi tanaman. Tanaman jagung hibrida varietas baru
seringkali ditanam dengan populasi yang sama seperti jagung komposit varietas lama,
padahal jagung-jagung moderen mempunyai sudut daun yang sempit dan cocok untuk
ditanam dengan populasi tinggi (Pugano dan Maddonni, 2007). Peningkatan populasi
tanaman sehingga mencapai 100.000 tanaman/ha dapat dilakukan dengan pola
penanaman baris ganda. Populasi tanaman jagung varietas lama biasanya berkisar antara
64.000 sampai 71.000 tanaman/ha dengan pola penanaman baris tunggal. Kalau jagung
hibrida varietas moderen ditanam pada populasi ini maka pemanenan/intersepsi cahaya
matahari oleh kanopi tanaman menjadi tidak optimum sehingga hasil tanaman juga
menjadi tidak optimum. Penyebabnya adalah karena sudut daun tanaman jagung
varietas moderen yang relatif sempit seperti telah dilaporkan oleh Jaya et al. (2015).
Jeschke (2014) melaporkan bahwa kanopi tanaman jagung harus dapat memanen 95%
dari total cahaya matahari pada akhir fase vegetatif sampai fase pengisian tongkol agar
produktivitas tanaman menjadi tinggi. Tidak optimumnya populasi tanaman juga
berdampak terhadap tumbuhnya gulma di antara barisan tanaman yang dapat
mengurangi hasil tanaman.
Petani lahan kering mempunyai pemahaman bahwa kebutuhan benih jagung
per hektar adalah 20 kg. Dengan pola penanaman baris ganda untuk varietas hibrida
moderen, benih sebanyak 20 kg ini hanya dapat ditanam pada areal 0,7 ha. Ini berarti
bahwa masih ada tersisa 0,3 ha lahan lagi yang belum tertanami apabila petani memiliki
1 ha lahan. Lahan seluas 0,3 ha ini dapat ditanami dengan tanaman kacang-kacangan
seperti kacang hijau (Vigna radiata L.).Sistem tanam seperti ini disebut dengan sistem
tanam ganda (double cropping) yang tujuannya adalah untuk dapat memberikan hasil
alternatif bagi tanaman jagung yang sangat rentan terhadap dampak dari perubahan
iklim. Keunggulan sistem tanam ganda adalah bahwa tanaman kacang hijau dapat
memberikan penghasilan lebih awal kepada petani sebelum panen jagung sehingga
petani tidak perlu tergesa-gesa menjual hasil tanaman jagungnya. Kacang hijau dipilih
karena tanaman ini memiliki nilai ekonomi dan nutrisi yang tinggi, berumur genjah (56
– 60 hari untuk beberapa varietas) serta tahan kekeringan. Dengan sifat-sifat seperti ini
maka kacang hijau cocok untuk ditanam bersama dengan tanaman jagung pada satu
hamparan lahan pada waktu yang bersamaan atau berbeda pada musim penghujan untuk
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meningkatkan diversitas tanaman. Peningkatan diversitas tanaman dapat meningkatkan
ketahanan petani terhadap dampak negatif perubahan iklim (Lin, 2011). Tulisan ini
membahas keunggulan sistem tanam ganda mengunakan jagung hibrida varietas
moderen dan kacang hijau varietas unggul dalam meningkatkan ketahanan petani lahan
kering terhadap dampak negatif perubahan iklim.
BAHAN DAN METODA
Percobaan partisipatif dilaksanakan di dua tempat, yaitu Desa Sekaroh,
Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dan Desa Gumantar, Kecamatan
Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Lahan-lahan pertanaman jagung di Desa Sekaroh
didominasi oleh tanah liat berdebu sedangkan lahan kering di Desa Gumantar
didominasi oleh tanah pasiran. Di kedua desa tersebut diberikan inovasi teknologi
tanam ganda, yaitu menanam jagung dan kacang hijau pada hamparan lahan yang sama.
Varietas jagung yang digunakan adalah varietas hibrida NK212 produksi Syngenta yang
bukan merupakan benih premium sehingga harganya terjangkau oleh petani. Sementara
itu benih kacang hijau yang digunakan adalah varietas Kenari yang diproduksi oleh
BALITKABI Malang.
Petani yang berpartisipasi (petani target) di Desa Sekaroh jumlahnya 30 orang
dan di Desa Gumantar berjumlah 20 orang. Petani target ini memiliki lahan garapan ± 1
ha per kepala keluarga. Sebelum petani ini diberikan teknologi inovasi bertanam ganda,
terlebih dahulu dilakukan survey dasar (baseline survey) untuk memperoleh informasi
tentang jenis teknologi budidaya yang digunakan dan analisis usahatani mereka.
Kelompok kontrol (control group) di masing-masing desa juga disurvey dan kelompok
kontrol ini tidak diberikan teknologi inovasi bertanam ganda setelah survey dasar
dilakukan. Kelompok kontrol berjumlah 16 orang di masing-masing desa dan lokasi
lahan mereka ada yang berdekatan dengan petani target, ada yang berjarak cukup jauh
(±3 km dari wilayah petani target) dan ada yang jauh (±5 km dari petani target).

Gambar 1. Pola tanam jagung baris ganda yang diterapkan pada petani target di Desa
Sekaroh dan Desa Gumantar
Teknologi inovasi tanam ganda, selain menggunakan varietas-varietas yang
sudah disebutkan terdahulu, juga menerapkan teknologi budidaya jagung yang baru dan
sesuai dengan kondisi lahan. Teknologi budidaya yang dimaksud adalah menanam
jagung dengan baris ganda (double row), dengan jarak tanam 35 x 20 cm di dalam baris
ganda dan 70 cm antar baris ganda, seperti terlihat pada Gambar 1. Sementara itu
tanaman kacang hijau ditanam dengan jarak 40 x 20 cm dengan dua (2) biji per lubang.
Lahan yang digunakan untuk bertanam jagung adalah sekitar 70% dari lahan garapan
(dengan asumsi bahwa 20 kg benih jagung hanya cukup untuk ditanam pada lahan
seluas 0,7 ha dengan cara tanam baris ganda), dan sisanya ditanami kacang hijau. Pupuk
yang diaplikasikan di Desa Sekaroh adalah 300 kg Urea per hektar (150 kg/ha saat
tanam dan 150 sisanya pada umur 35 hari setelah tanam= HST) dan 250 kg Phonska (NSeminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016
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P-K: 15-15-15), yang sebagian diberikan pada saat tanam dan sebagian lagi diberikan
pada 35 HST. Sementara itu di Gumantar dengan kondisi lahan yang sangat miskin
bahan organik, dosis pupuk yang diberikan adalah Urea 500 kg/ha (150 kg/ha saat
tanam, 200 kg/ha pada umur 35 HST dan 150 kg pada umur 56 HST), NPK Phonska
380 kg/ha (190 kg/ha pada saat tanam dan 190 kg/ha pada umur 35 HST). Pelatihan
lapang untuk merawat tanaman juga diberikan pada petani target. Petani bukan target
tidak dikenakan intervensi teknologi inovasi dan mereka bercocok tanam dengan
menggunakan baris tunggal (jarak tanam 70 x 20 cm), tidak menggunakan varietas
NK212 serta jumlah pupuk yang diaplikasikan sangat bervariasi tergantung kemampuan
petani. Petani di Desa Sekaroh mulai menanam jagung pada minggu kedua bulan
Desember 2015 dan petani di Desa Gumantar mulai menanam jagung pada minggu
pertama bulan Januari 2016.
Data curah hujan di Desa Gumantar dicatat selama musim tanam jagung
berlangsung, namun tidak ada data curah hujan yang dicatat di Desa Sekaroh karena
tidak tersedianya alat. Data lainnya, yaitu data usahatani jagung setelah panen diperoleh
dari hasil survey, baik dari petani target (15 orang dari masing-masing desa) dan petani
bukan target (16 orang dari masing-masing desa). Setelah data terkumpul kemudian
dilakukan tabulasi dan dianalisis menggunakan metoda deskriptif.Dari data rerata luas
lahan garapan selanjutnya dapat diproyeksikan data untuk biaya produksi dan
keuntungan bersih untuk satuan hektar. Data yang dilaporkan pada tulisan ini hanyalah
data jagung dan data kacang hijau dilaporkan pada tempat yang lain.

Curah hujan harian (mm)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Curah hujan di dua desa selama kegiatan penelitian berlangsung dapat
dikatagorikan sebagai tidak normal. Di Sekaroh, hujan tidak turun sejak tanggal 24
Desember 2015 sampai tanggal 17 Januari 2016. Kondisi ini telah membuat banyak
petani kehilangan tanamannya secara total, khususnya petani bukan target. Sementara
itu, kehilangan tanaman bagi petani target cukup bervariasi, dari 25% sampai 60%.
Setelah hujan turun lagi, banyak petani yang menanam jagung kembali pada akhir bulan
Januari 2016. Sementara itu di Desa Gumantar, curah hujan pada awal-awal musim
tanam relatif normal sehingga tanaman tumbuh dengan baik pada awal musim tanam
(Gambar 2). Namun pada akhir fase vegetatif tanaman, sekitar minggu ketiga dan
keempat bulan Maret 2016, sampai pada fase pengisian tongkol, curah hujan di kedua
desa intensitasnya sangat rendah. Seperti dilaporkan oleh Edmeads et al. (1993),
kekeringan yang terjadi pada fase keluarnya bunga betina dapat memperpanjang fase
penyerbukan yang berpotensi tinggi untuk kehilangan polen. Akibatnya, banyak tongkol
yang tidak berisi biji. Kondisi seperti ini memperparah kondisi petani jagung di Desa
Sekaroh dan juga mengurangi hasil jagung di Desa Gumantar.
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Gambar 2. Pola curah hujan harian di Desa Gumantar pada musim tanam jagung Tahun
2015/2016 (Grafik dibuat oleh Dr. Neal Dalgliesh, CSIRO Australia)
Data hasil survey setelah panen menunjukkan bahwa petani target memperoleh
keuntungan bersih jauh lebih tinggi dari petani bukan target di dua lokasi penelitian
(Tabel 1 dan 2). Dari kedua tabel tersebut dapat diketahui bahwa petani target di Desa
Gumantar memperoleh keuntungan yang jauh lebih tinggi dari petani target di Desa
Sekaroh. Penyebabnya adalah bahwa petani di Sekaroh mengalami gangguan curah
hujan dua kali, yaitu pada saat tanaman mencapai fase pertumbuhan awal dan pada saat
tanaman memasuki fase pengisian tongkol. Sebagai akibat gangguan hujan yang
pertama, petani melakukan penanaman ulang sehingga berdampak pada besarnya biaya
produksi (Tabel 1). Besaran biaya produksi yang relatifsama dengan tahun sebelumnya
dan pendapatan yang sangat jauh berkurang, mengakibatkan petani target di Desa
Sekaroh mengalami kerugian yang sangat besar. Namun jika dibandingkan dengan
dengan petani target yang menanam varietas NK212 yang tahan kekeringan, tingkat
kerugian petani target tidak begitu tinggi. Jika persentase peningkatan hasil sebagai
akibat intervensi pada petani target dibandingkan dengan petani bukan target, petani
target memperoleh peningkatan hasil sebesar 66,83% (Tabel 1). Petani target di Desa
Gumantar memperoleh keuntungan yang jauh lebih tinggi dari petani bukan target.
Penanaman jagung varietas yang tahan kekeringan (NK212) oleh petani target dengan
pola tanam baris ganda telah berhasil menyelamatkan tanaman mereka.
Tabel 1. Keuntungan bersih petani target dan bukan target di Desa Sekaroh serta
persentase peningkatan keuntungan petani target per luas lahan garapan dan per
satuan luas lahan
NO.

DESKRIPSI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Area
Produksi/area
Produksi/ha
Biaya produksi/area
Biaya produksi/ha
Pendapatan/area
Pendapatan/ha
Peningkatan/area
Peningkatan/ha

UNIT
ha
Kg/area
Kg/ha
Rp/area
Rp/ha
Rp/area
Rp/ha
Rp/area
Rp/ha

PETANI TARGET
SEBELUM
SESUDAH
1,78
1,15
7.790,67
3.382,60
4.376,78
2.941,39
15.323.513,33
10.090.173,33
8.608.715,36
8.774.063,77
4.414.140,00
464.416,67
2.479.853,93
1.540.484,93
(3.949.723,33)
(939.369,01)

Pendapatan bersih akibat intervensi per area
% pendapatan bersih akibat intervensi per area
Pendapatan bersih akibat intervensi per ha
% pendapatan bersih akibat intervensi per ha

PETANI BUKAN TARGET
SEBELUM
SESUDAH
1,46
1,35
6.617,50
2.131,06
4.532,53
1.578,56
14.414.518,75
7.484.293,75
9.872.958,05
5.543.921,30
2.446.200,00
(878.000,00)
1.675.479,45
(921.057,69)
(3.324.200,00)
(2.596.537,14)

(625.523,33)
(14,17) %
1.657.168,14
66,83 %

Biaya produksi petani target meningkat dari tahun-tahun sebelumnya (Tabel 2)
semata-mata disebabkan oleh meningkatnya dosis pupuk dan biaya tenaga kerja yang
digunakan untuk mendukung inovasi teknologi yang dipakai. Sementara itu, biaya
produksi pada petani bukan target meningkat sekitar dua kali lipat sebagai akibat dari
banyak petani yang menanam jagungnya pada awal bulan Januari yang kemudian curah
hujan menghilang. Petani target menanam benih jagungnya pada minggu ketiga bulan
Januari 2016 sehingga dapat tumbuh normal. Rendahnya hasil panen semata-mata
disebabkan oleh rendahnya curah hujan pada fase pengisian tongkol (sejak awak April
sampai awal Mei 2016) seperti terlihat pada Gambar 2. Hal seperti ini sudah diprediksi
oleh Tao dan Zhang (2011) yang mengatakan bahwa perubahan iklim dapat
mengakibatkan kehilangan hasil tanaman sampai mencapai 30% sebagai akibat
peningkatan suhu sehingga kebutuhan tanaman akan air meningkat. Jika dibandingkan
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peningkatan pendapatan petani target dengan petani bukan target, maka terjadi
peningkatan sebesar 343% pada petani target.
Tabel 2. Keuntungan bersih petani target dan bukan target di Desa Gumantar serta
persentase peningkatan keuntungan petani target per luas lahan garapan dan per
satuan luas lahan
NO.

DESKRIPSI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Area
Produksi/area
Produksi
Biaya produksi/area
Biaya produksi/ha
Pendapatan/area
Pendapatan/ha
Peningkatan/area
Peningkatan/ha

UNIT
ha
Kg/area
Kg/ha
Rp/area
Rp/ha
Rp/area
Rp/ha
Rp/area
Rp/ha

PETANI TARGET
SEBELUM
SESUDAH
0,95
0,92
3.449,54
4.803,06
3.631,09
5.220,72
4.329.019,23
5.469.703,13
4.556.862,35
5.945.329,48
1.394.234,62
3.640.140,63
1.467.615,38
3.696.779,02
2.245.906,01
2.229.163,63

Pendapatan bersih akibat intervensi per area
% pendapatan bersih akibat intervensi per area

4.771.539,34
342,23 %

Pendapatan bersih akibat intervensi per ha
% pendapatan bersih akibat intervensi per ha

5.035.056,84
343,08 %

PETANI BUKAN TARGET
SEBELUM
SESUDAH
0,83
0,88
2.893,33
3.058,83
3.485,94
3.475,95
3.006.783,33
6.341.875,00
3.622.630,52
7.206.676,14
876.383,33
(1.649.250,00)
1.055.883,53
(1.750.009,67)
(2.525.633,33)
(2.805.893,21)

KESIMPULAN DAN SARAN
Teknologi inovasi tanam jagung dengan baris ganda dan dengan menggunakan varietas
NK212 yang tahan kering telah mampu menyelamatkan petani jagung di lahan kering
dari kegagalan total. Petani jagung di lahan kering yang dijadikan target untuk dibina
menghasilkan hasil 67% lebih tinggi dari bukan petani target di Desa Sekaroh dan di
Desa Gumantar, pendapatan petani binaan 343% lebih tinggi dari bukan petani binaan.
Dengan hasil ini dapat dikatakan bahwa teknologi inovasi tanam ganda dapat
meningkatkan ketahanan petani jagung di lahan terhadap dampak negatif dari
perubahan iklim. Selanjutnya perlu dilakukan kajian-kajian lain seperti pemilihan
varietas tanaman jagung seandainya kondisi yang terjadi adalah curah hujan yang
berlebih.
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ABSTRAK
Peta ancaman, kerentanan dan kapasitas untuk longsor sangat diperlukan untuk menilai
tingkat risiko bencana. Sekitar35,2% kawasan Model DAS Mikro (MDM) Watugede
berada pada kelerengan sangat curam (>40%), sedangkan 50,3% berada pada
kelerengan curam (25–40%). Karakteristik fisik tersebut dapat menjadi faktor utama
penyebab longsor. Selain itu, permukiman di daerah hulu dan kebutuhan lahan produktif
untuk pertanian intensif dan penanaman pohon menjadi isu utama terkait dengan
kejadian longsor di MDM Watugede. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penilaian risiko
longsor dan mengembangkan panduan penanggulangan bencana untuk pemerintah
daerah dan masyarakat. Analisis risiko dilakukan dengan metode skoring dan
pembobotan. Nilai risiko merupakan fungsi dari perkalian ancaman dan kerentanan
kemudian dibagi dengan kapasitas. Upaya mitigasi diidentifikasi dari karakteristik
lingkungan pada setiap lokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MDM Watugede
didominasi oleh tingkat risiko tinggi (53,4% dari luas kawasan). Tingkat risiko sedang
dan rendah masing-masing yaitu 41,7% dan 4,7%. Kebutuhan upaya mitigasi di MDM
Watugede antara lain relokasi permukiman, konversi lahan menjadi kawasan lindung,
dan pendidikan kebencanaan longsor. Model Starlet dapat digunakan untuk
mengidentifikasi perlunya perawatan dalam upaya konservasi tanah dan air dan
perawatan vegetasi. Upaya konservasi tanah dan air yang dikembangkan antara lain
dam penahan(retaining wall) di dinding sungai, terasdanpenerapankonsepwater harvest.
Perawatan vegetasi (vegetation treatments)yang dikembangkan meliputi agroforesty
dan tipe hutan rakyat.
Kata Kunci : Longsor,Mitigasi,Risiko Bencana

ABSTRACT
Hazard, vulnerability and capacity maps for landslides are need to assess the risk level
of disaster. 35.2% of the Micro Watersheds Model area of Watugede is located on the
very steep slope (>40%), while 50.3% located on the steep slope (25–40%). The
physical characteristicsare become the main factors triggering landslide. Moreover,
settlements in the uplands and the need of productive lands for intensive agriculture and
trees planting become the main issues related landslide events in the Watugedearea.
Therefore, it is necessary to assess the landslide risk and develop the disaster
management guideline for local government and communities. The risk
analyswasconducted by scoring and weighting method. The risk value is a
multiplicative function of hazard and vulnerability, then divided by capacity. Mitigation
activities were identified by the environmental characteristics of each location. The
results found that the Watugedearea is dominated by the high-risk level (53.4% of
area). The medium and low-risk level were 41.7% and 4.7%, respectively. The needs of
mitigation activities in the Watugede area are settlement relocation,land conversion to
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protected area,and education for landslide disaster. Starlet model is use to identify the
need of treatments in the soil and water conservation activities and vegetation
treatments. Soil and water conservation activities are development of retaining wall in
the riverbank, terraces and implementation of water harvest concept. Vegetation
treatments are development of agroforestry and community forest types.
Keywords : Disaster Risk, Landslides, Mitigation

LATAR BELAKANG
Tingginya kerusakan pada sejumlah daerah aliran sungai (DAS) menjadi pemicu
terjadinya bencana.Menurut Paimin et al. (2010), kerusakan ekosistem dalam DAS di
Indonesia telah teridentifikasi seperti ditunjukkan dengan sering terjadinya bencana
banjir, erosi, sedimentasi, kekeringan dan tanah longsor. Berdasarkan catatan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kecenderungan bencana alam tanah
longsor di Indonesia dari tahun 2005 hingga tahun 2015 semakin meningkat.Menurut
Purnomo (2008), peningkatan kejadian longsor lahan di Indonesia merupakan
konsekuensi pembangunan yang kurang memperhatikan keseimbangan tata guna lahan.
Kawasan MDM Watugede, sekitar 35,17% berada pada kelas kelerengan >40%
(sangat curam) dan sekitar 50,34% berada pada kelas kelerengan 25 – 40%
(curam).Kondisi kelerengan curam ini dapat menjadi salah satu faktor pemicu longsor
(Purwoarminta dan Siboro, 2008). Beberapa permasalahan dan isu strategis kawasan
MDM Watugede yaitu masih adanya pemukiman di daerah hulu padahal daerah hulu
memiliki kelerengan yang curam. Selain itu, kebutuhan masyarakat terhadap lahan
tinggi sehingga lahan pada kelerengan curam pun akan tetap dimanfaatkan oleh
masyarakat.
Dampak dari kejadian longsor dapat berupa kerugian materi dan jatuhnya korban
jiwa. Catatan dari BPBD Kabupaten Gunungkidul, di kawasan MDM Watugede dari
Tahun 2013hingga Tahun 2015 dari total 173 kejadian longsor telah mengalami
kerugian antara satu juta hingga 29 juta rupiah. Selain itu, menurut Jariyah dan Pramono
(2012), kondisi DAS yang kritis diakibatkan oleh banyaknya bencana seperti erosi,
banjir, tanah longsor. Keberadaan lahan kritis di MDM Watugede juga dapat menjadi
akibat dari bencana longsor. Sekitar 1,93% kawasan MDM Watugede berada dalam
kondisi kritis dan 85,03% dalam kondisi agak kritis.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030,
wilayah Kecamatan Gedangsari dan Kecamatan Nglipar termasuk ke dalam kawasan
lindung dan kawasan rawan bencana alam gerakan tanah dan longsor. Oleh karena itu,
perlu diketahui bagaimanakah tingkat risiko bencana longsor di kawasan MDM
Watugede dan bagaimana upaya mitigasinya yangmerupakan bagian dari pengelolaan
(manajemen) risiko dan mitigasi bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis tingkat risiko bencana longsor di kawasan MDM Watugede. Selain itu,
tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya mitigasi berdasarkan tingkat
risiko bencana longsor di kawasan MDM Watugede. Penilaian risiko dan mitigasi
bencana longsor di kawasan MDM Watugede dapat digunakan sebagai panduan bagi
pemerintah maupun masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana longsor.
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BAHAN DAN METODE
Bahan dan Alat
Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :
a. Peta Ancaman Longsor Kawasan MDM Watugede
b. Peta Kerentanan Longsor Kawasan MDM Watugede
c. Peta Kapasitas Longsor Kawasan MDM Watugede
d. Peta Kelas Kelerengan, Peta Permeabilitas Tanah, Peta Tekstur Tanah, Peta
Kedalaman Tanah, Peta Geologi, Peta Penggunaan Lahan, Peta Curah Hujan
Peralatan yang diperlukan dalam analisis antara lain perangat komputer dengan
software ArcGIS 10.2dan SPSS 16.
Metode dan Cara Kerja
Berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, tingkat risiko ditentukan dari faktor
ancaman, kerentanan dan kapasitas. Peta ancaman longsor, peta kerentanan longsor dan
peta kapasitas dilakukan overlay dengan menggunakan software Arc GIS 10.2untuk
memperoleh peta risiko longsor. Risiko merupakan hasil perkalian antara ancaman dan
kerentanan dibagi dengan kapasitas.Selanjutnya, nilai risiko dikelaskan ke dalam tiga
kelas yaitu rendah, sedang dan tinggi.
Arahan mitigasi longsor dilakukan dengan mendasarkan pada analisis kluster
terhadap unit lahan. Unit lahan dibuat denganoverlaypeta kelerengan, penggunaan
lahan, tekstur tanah, permeabilitas tanah dan kedalaman tanah. Berdasarkan unit lahan
yang terbentuk selanjutnya dilakukan analisis kluster dengan software SPSS 16. Luaran
analisis kluster digunakan dasar dalam merumuskan upaya mitigasi. Selanjutnya,
dilakukan analisis spasial dengan menggunakan software Arc GIS 10.2 untuk membuat
peta arahan mitigasi longsor di kawasan MDM Watugede.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kawasan Model DAS Mikro (MDM) Watugede mencakup Kecamatan Gedangsari
dan Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Kecamatan Gedangsari yang
mencakup 14 dusun di Desa Hargomulyo, 7 dusun di Desa Mertelu dan 3 dusun di Desa
Ngalang serta Kecamatan Nglipar yang hanya mencakup 1 dusun di Desa Pengkol.
Luas kawasan MDM Watugede yaitu 2.326,15 Ha.
Analisis Risiko Bencana Longsor
Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada
suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan
gangguan kegiatan masyarakat (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007). Berdasarkan
hasil analisis risiko, dalam satu kawasan MDM Watugede didominasi oleh tingkat
risiko tinggi yaitu sekitar 53,54%, tingkat risiko sedang 41,73% dan tingkat risiko
rendah 4,72%. Tingkat risiko pada setiap desa dapat dilihat dalam Tabel 1, sedangkan
peta risiko longsor di kawasan MDM Watugede ditunjukkan dalam Gambar 1.
Tingginya tingkat risiko longsor di kawasan MDM Watugede dapat disebabkan
oleh tingginya faktor ancaman longsor di kawasan tersebut. Berdasarkan peta ancaman
longsor, kawasan MDM Watugede didominasi oleh kelas ancaman longsor tinggi yaitu
sekitar 73,37%. Seluruh desa dalam kawasan MDM Watugede didominasi oleh kelas
ancaman longsor tinggi. Tingginya tingkat ancaman di kawasan MDM Watugede
disebabkan oleh karakteristik fisik di dalamnya. Kawasan MDM Watugede didominasi
oleh kelas kelerengan 25 – 40% dan kelas kelerengan >40%. Menurut Karnawati
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(2001), kawasaan yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 20° atau lebih dari 40%
memiliki potensi longsor yang lebih tinggi. Selain itu, seluruh kawasan MDM
Watugede memiliki formasi geologi berupa perbukitan batuan sedimen. Menurut
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22 Tahun 2007, batuan sedimen memiliki
ukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung yang umumnya kurang
kuat.Faktor lainnya yaitu didominasi oleh kelas permeabilitas sangat lambat (39,18%)
dan lambat (14,94%). Jika permeabilitas lambat, berat massa tanah akan meningkat dan
stabilitas agregat akan melemah sehingga tanah akan mudah bergerak (Mardiatno,
2001). Kawasan MDM Watugede juga didominasi oleh solum tanah tebal (>90 – 150
cm). Menurut Suharwanto (2006), tanah yang solumnya tebal berpotensi untuk
mengalami gerakan tanah.
Tabel 1. Tingkat Risiko Longsor Setiap Desa
Total
Luas (Ha)
% Luas
No.
Desa
luas
Tinggi Sedang Rendah (Ha) Tinggi Sedang Rendah
362,22 22,78
3,18
388,17 93,31
5,87
0,82
1
Ngalang
446,85
166,56
0,67
614,07
72,77
27,12
0,11
2
Mertelu
88,02
0,23
0,65
88,89 99,01
0,26
0,73
3
Pengkol
8,60
4 Hargomulyo 337,3 772,84 104,46 1214,6 27,77 63,63
Sumber : Hasil Analisis Data

Gambar 1. Tingkat Risiko Longsor di Kawasan MDM Watugede
Berdasarkan peta kerentanan longsor, hanya Desa Ngalang yang memiliki tingkat
kerentanan longsor tinggi yang disebabkan oleh tingginya tingkat kepadatan penduduk
di desa tersebut. Berbeda dengan Desa Hargomulyo yang memiliki dominasi tingkat
risiko longsor sedang karena hanya Desa Hargomulyo yang memiliki tingkat kerentanan
longsor rendah.
Tingginya tingkat risiko tersebut juga disebabkan tingkat kapasitas yang masih
dalam kategori sedang pada semua desa. Walaupun semua desa telah memiliki aturan
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dan kelembagaan penanggulangan bencana dengan adanya peraturan desa terkait
pengurangan risiko bencana dan telah memiliki kelembagaan dengan terbentuknya Desa
Tangguh Bencana (Destana). Akan tetapi dari faktor lain seperti pendidikan
kebencanaan dan kesiapsiagaan pada seluruh kawasan masih dalam kategori sedang.
Upaya Mitigasi Bencana Longsor
Berdasarkan hasil analisis kluster dari 117 unit lahan, diperoleh 7 kluster apabila
diambil pada skala 15. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik masing-masing kluster
dirumuskan upaya mitigasi yang ditunjukkan dalam peta arahan mitigasi longsor di
kawasan MDM Watugede dalam Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2, seluruh kawasan
MDM Watugede telah terbagi menjadi 7 kluster sebagai lokasi arahan upaya mitigasi
yang disarankan sehingga diharapkan memudahkan dalam upaya penerapan upaya
mitigasi sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Gambar 2. Peta Arahan Mitigasi Bencana Longsor di Kawasan MDM Watugede
Model Starlet (Stabilisasi dan Rancang Bangun Lereng Terpadu) memiliki 4
pokok kegiatan utama yaitu pembuatan terasering, revegetasi, pembuatan dinding
penahan dan pembuatan saluran drainase (Zakaria, 2010). Pada badan lereng dapat pula
dipasang jaring-jaring dari kulit kelapa (cocomesh) untuk mengurangi risiko longsor
dan erosi lereng dan juga dapat ditanami tanaman di atasnya.
Teknik mitigasi secara vegetatif pada dasarnya adalah dengan pemilihan jenis dan
pengaturan jarak tanam. Menurut Paimin et al. (2009), teknik pengendalian longsor
secara vegetatif harus dipilahkan antara bagian kaki, tengah dan atas lereng.
Persyaratan vegetasi untuk pengendalian longsor harus jenis yang memiliki perakaran
dalam (mencapai batuan) dan rapat yang mampu mengikat agregat tanah serta bobot
biomassanya ringan. Vegetasi yang memiliki tingkat evapotranspirasi tinggi juga dapat
dipilih (Imanda, 2013) untuk mengurangi penjenuhan tanah oleh air hujan. Jenis yang
dapat dipilih untuk kawasan MDM Watugede untuk pengkayaan kawasan tegalan
seperti Eucalyptus, Kemiri, Durian dan Sonokeling yang memiliki perakaran dalam,
pertumbuhan cepat dan tajuk ringan serta evapotranspirasinya tinggi (Imanda, 2013).
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Bisa juga dipilih jenis lamtoro dan sengon yang memiliki perakaran intensif. Pada
lahan dengan tingkat risiko longsor tinggi, kerapatan vegetasi pada bagian kaki lereng
paling rapat, tengah lereng setengahnya dan bagian atas lereng seperempatnya (jarang)
(Paimin et al., 2009). Penanaman jenis rumput juga dapat diarahkan untuk kawasan
permukiman dan tebing-tebing jalan yang masih terbuka (Imanda, 2013), rumput jenis
rumput gajah dan rumput vetiver atau tanaman nanas dapat digunakan sebagai tanaman
penguat teras dan lereng.
Selain itu, teknik mitigasi secara vegetatif yaitu dengan penerapan sistem
agroforestri. Pola agroforestri ini diharapkan mampu menjaga kelesatrian,
meningkatkan produktivitas lahan dan kesejahteraan masyarakat pada lahan dengan
kelas kelerengan curam. Pola ini juga harus mengacu pada pengaturan kerapatan (jarak
tanam) dan pemilihan jenis sesuai bagian lereng atas, tengah atau bawah. Model
Integrated Forestry Farming System (IFFS) juga dapat diterapkan karena pada
prinsipnya model ini mengkombinasikan tanaman kehutanan dan tanaman pertanian
untuk tujuan kelestarian hasil dan kelestarian lingkungan dengan pengaturan jarak
tanam, jenis tanaman dan pemilihan bibit unggul.
Konsep water harvest (panen air) merupakan salah satu konsep konservasi air
yang bertujuan untuk mengumpulkan air hujan terutama pada daerah-daerah yang
sering mengalami kekeringan. Konsep ini dapat berupa embung, danau, maupun waduk
atau bendungan. Beberapa lokasi di kawasan Kecamatan Gedangsari sering mengalami
kekeringan atau kesulitan air pada musim kemarau. Konsep ini diarahkan dengan
pemanfaatan embung-embung alami untuk menampung air hujan, mengelolanya serta
menyalurkannya ke kawasan yang kekeringan dengan pipa atau selang dapat
direkomendasikan. Konsep ini hanya aman pada kelas kelerengan 0 – 8% yang relatif
datar dan tidak rawan longsor.
Serangkaian upaya mitigasi untuk lahan dan vegetasi dalam kawasan MDM
Watugede tersebut tidak akan akan terrealisasi tanpa adanya penguatan kapasitas
masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi secara sosial (social
engineering) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman
masyarakat. Upaya pendidikan dan pelatihan kebencanaan menjadi pokok edukasi
kebencanaan bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN
Tingkat risiko bencana longsor di kawasan MDM Watugede didominasi oleh tingkat
risiko tinggi (53,54%), tingkat risiko sedang (41,73%) dan tingkat risiko rendah
(4,72%). Upaya mitigasi diarahkan pada 7 kluster berupa relokasi, pengembalian fungsi
kawasan lindung, pendidikan dan pelatihan bencana, model Starlet, pembatasan
pemanfaatan, sistem agroforestri, pengaturan kerapatan vegetasi dan pemilihan jenis,
pembuatan talud, konsep water harvest dan pembuatan teras guludan. Pemerintah dan
instansi terkait perlu melakukan penguatan dan pemerataan kapasitas melalui rutinitas
kegiatan penyuluhan, pelatihan dan simulasi bencana. Selain itu juga pengawasan dan
penataan ulang ruang pada kawasan dengan tingkat risiko longsor tinggi.
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PENILAIAN MUTU TANAH SECARA CEPAT UNTUK MENYUSUN
TINDAKAN MENANGKAL PENGARUH PERUBAHAN IKLIM
(RAPID ASSESSMENT OF SOIL QUALITY AS A BASIS FOR COMBATTING
THE EFFECTS OF CLIMATIC CHANGE)
Didiek Hadjar Goenadi
Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia
Jl. Taman Kencana No. 1, Bogor 16128, Indonesia

ABSTRAK
Kegiatan pertanian masih banyak tergantung pada pemanfaatan tanah-tanah sub-optimal
yang memiliki hambatan berupa rendahnya kesuburan tanah. Di sisi lain, pemupukan
telah menawarkan solusi untuk mengatasinya, tetapi pada tanah-tanah seperti itu tidak
akan banyak manfaatnya jika kemampuan tanah tidak diperbaiki. Kondisi ini
diperparah dengan fenomena perubahan iklim, khususnya peningkatan kadar CO2
atmosfir yang berpengaruh luas terhadap aktivitas biologi tanah dan kinerja tanaman.
Tulisan ini mengulas tentang perlunya perangkat pengambilan keputusan di lapangan
untuk memilih solusi praktis yang tepat untuk menyelesaikan hambatan pertumbuhan
dan/atau produksi tanaman dengan memanfaatkan indikator tanah dan/atau tanaman
secara tepat. Metode yang dikembangkan adalah berdasarkan teknik penetapan yang
mudah, cepat, dan cukup akurat dalam menggambarkan hubungan antara indikator
terpilih dan kinerja tanaman. Indikator yang dimaksud adalah sifat tanah yang paling
penting dalam menentukan aktivitas biologi di dalam tanah sebagai penanda dari
kesuburannya. Selain itu, indikator yang digunakan harus cukup peka dalam
menanggapi perubahan iklim dan perlakuan budidaya dan pengaruhnya nyata terhadap
aktivitas biologi di dalam tanah. Kadar bahan organik tanah (kimia), bobot isi, tekstur
tanah, dan laju infiltrasi (fisik), dan populasi cacing dan respirasi tanah (biologi)
merupakan faktor tanah yang secara praktis mewakili daya dukung tanah secara
keseluruhan. Di sisi lain, indikator tanaman yang diperkirakan memiliki hubungan erat
dengan pertumbuhan dan produktivitas adalah kadar khlorofil daun dan kerapatan akar.
Kata Kunci: Mutu tanah, produktivitas tanah, perubahan iklim, biologi tanah
ABSTRACT
Agricultural practices are still heavily dependent on the use those so-called marginallysuitable soils with low soil fertility level. On the other hand, fertilization has been long
known offering fertility solution, but it is indicative that its efficiency is low without soil
amelioration. The conditions have been intensified by climatic change phenomena
particularly increased atmospheric CO2 concentration which widely affects the soil
biological activity and crop performance as well. This review tries to discuss a thought
to find the right method to assist management in determining the right solution for the
problems encountered in the field based on soil and plant indicators. The method
should be simple, fast, and reliable to express close relationship between soil
characteristics and plant performance. The indicators should be those of very
important soil characteristics determining soil biological activities as a measure for its
fertility. Moreover, the indicators used must have highly sensitive to climatic change,
anthropogenic activities, and their impacts on soil biological activity are significant.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

748

Soil organic matter (chemistry), bulk density, soil texture, and infiltration rate (physics),
and worm population and soil respiration (biology) are main characters related to
whole soil productivity. In addition, chlorophyll content and root density are the most
potentially related indicators to crop performance.
Keywords: soil quality, soil productivity, climatic change, soil biology
LATAR BELAKANG
Tanah sebagai satu bagian aset dari lahan pertanian memegang peranan kunci
dalam sistem usaha tani berbasis tanaman berskala luas. Oleh karenanya banyak upaya
telah dilakukan untuk melakukan penilaian tentang daya dukungnya terhadap usaha tani
tertentu. Fungsi tanah digambarkan oleh Seybold et al. (1997) sebagai : (a) pendukung
aktivitas biologi, keanekaragaman flora dan fauna, dan produktivitas, (b) mengatur dan
membagi aliran air dan larutan nutrisi, (c) menyaring dan menyangga, melapukkan,
mengimobilisasi, dan detoksifikasi bahan organik dan an-organik, termasuk produk
samping industri dan perkotaan dan deposisi atmosfer, (d) menyimpan dan mendaurulang unsur hara dan unsur lain di dalam lapisan biosfir bumi, dan (e) menyediakan
dukungan struktur sosial-ekonomi dan proteksi harta arkeologi yang terkait dengan
hunian manusia.
Sebagai tubuh alami yang dinamis sifat dan ciri tanah berubah secara aktif
berdasarkan perubahan bahan induknya, perubahan suhu dan curah hujan, dan
perubahan pengelolaan oleh manusia (antrophogenic). Proses ini secara potensial dan
aktual mampu mengubah mutu tanah. Menurut USDA (2001) mutu tanah merupakan
ciri dari setiap jenis tanah dan dibedakan atas dua pengertian, yaitu mutu turunan dan
mutu dinamis. Mutu turunan adalah sifat dan ciri tanah yang dihasilkan oleh faktorfaktor pembentuk tanah seperti tekstur dan mineralogi tanah. Sebaliknya, mutu dinamis
adalah kondisi tanah yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti penggunaan
tanaman penutup tanah kacang-kacangan dan pengolahan tanah di saat basah. Mutu
tanah ini ditentukan berdasarkan sifat dan/atau ciri tanah yang relatif peka terhadap
perubahan akibat pembudidayaannya.
Prinsip dasar dalam penilaian mutu tanah adalah bahwa indikatornya harus
mudah diukur, mampu mengekspresikan perubahan fungsi tanah, tidak perlu waktu
lama dalam penetapannya, mewakili sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, dan peka
terhadap perubahan iklim dan pengelolaan tanah. Khusus tentang perubahan iklim,
beberapa kajian telah menunjukkan potensi perubahan iklim dalam mempengaruhi sifat
dan ciri tanah yang terkait dengan produktivitasnya (University of Toronto, 2008;
Brevik, 2013). Pengaruh perubahan iklim, dalam hal ini suhu dan curah hujan, banyak
merujuk pada kadar bahan organik tanah dan kesesuaian suhu udara bagi pertumbuhan
tanaman tertentu di wilayah tertentu. Perubahan bahan organik akan secara beruntun
mengakibatkan perubahan sifat-sifat lain pada tanah yang mempengaruhi produktivitas
tanaman. Oleh karena itu, penetapan indikator mutu tanah akan sangat bermanfaat
dalam menentukan langkah-langkah praktis untuk mengatasi hambatan terkait.
Bagaimanapun juga, sifat tanah yang dipilih sebagai indikator harus memiliki peran
penting dalam menentukan aktivitas biologi tanah, seperti yang terkait dengan bahan
organik dan status air tanah, dan terimplikasikan pada kehidupan mesofauna dan
mikroba.
Tulisan ini bertujuan menyajikan diskusi tentang perlunya metode penetapan
mutu tanah yang praktis, cepat, dan akurat untuk dimanfaatkan oleh para pengelola
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usaha tanaman pertanian, khususnya tanaman perkebunan. Secara khusus, pengaruh
perubahan iklim terhadap sifat tanah disajikan dengan pertimbangan peran pentingnya
aspek ini saat ini hingga ke masa depan dalam menentukan teknik budidaya berbasis
tanaman.
PENGARUH PENINGKATAN KADAR CO2 ATMOSFIR TERHADAP SIFAT
TANAH
Menurut ramalan International Panel on Climatic Change (IPCC) suhu global
diperkirakan naik antara 1,1 dan 6,4 oC selama abad ke 21 dan pola curah hujan akan
berubah. Tanah yang sangat erat kaitannya dengan sistem iklim atau atmosfir melalui
siklus karbon (C), nitrogen (N), dan hidrologi akan mengalami perubahan sifat-sifat
secara nyata. Beberapa kajian telah menunjukkan bahwa beberapa tanah-tanah menjadi
sumber C atmosfir yang berdampak penurunan kadar C tanah (Brevik, 2013).
Bagaimanapun juga, proses selanjutnya dari pengaruh perubahan iklim terhadap siklus
N dan pada gilirannya mempengaruhi cadangan C dalam tanah masih belum begitu
jelas.
Brinkman & Sombroek (1996) menyajikan satu pemikiran lengkap tentang
dampak dari peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfir (Gambar 1). Respon tanaman
terhadap fenomena ini berbeda, laju fotosintesis meningkat dari jenis tanaman C4 ke
jenis crassulacean acid metabolism (CAM) dan paling tinggi pada jenis C3.
Sebaliknya, peningkatan efisiensi penggunaan air oleh tanaman C4 lebih tinggi daripada
CAM dan C3. Konsekuensinya, produksi biomassa total per hari dan per satuan volume
air meningkat dan pada gilirannya produksi serasah dan residu meningkat pula.
Peningkatan bahan organik ini kemudian mendorong peningkatan jumlah mesofauna
tanah termasuk cacing tanah dan kutu sehingga biopori yang mantab meningkat, laju
infiltrasi dan aliran bebas juga meningkat sehingga pencucian hara tanaman lebih
sedikit dan pada akhirnya status hara tanah bagi tanaman membaik. Peningkatan kadar
hara tanah ini juga dipicu oleh peningkatan fiksasi N bebas dari atmosfir dan mobilisasi
hara via mikroriza serta pelapukan unsur K, Mg, dan unsur mikro lebih cepat akibat
meningkatnya produksi CO2 oleh peningkatan respirasi tanah. Peningkatan aktivitas
mikroba juga mendorong peningkatan produksi polisakarida yang bertanggungjawab
untuk pembentukan agregat dan struktur tanah yang lebih mantap. Struktur tanah yang
mantap akan memfasilitasi peningkatan infiltrasi sehingga erosi oleh aliran permukaan
berkurang dan nutrisi yang hilang makin kecil. Di pihak lain Singh et al. (2010
menyajikan ulasan tentang hubungan erat antara mikroba dan perubahan iklim yang
secara khusus terkait pada peran utama mikroba dalam emisi gas rumah kaca.
PENGARUH PENINGKATAN CO2 ATMOSFIR TERHADAP KINERJA
TANAMAN
Taub (2010) melaporkan bahwa konsentrasi CO2 atmosfir secara mantap naik
dan akan membawa pengaruh nyata terhadap tanaman. Kadarnya disebutkan meningkat
dari 315 ppm di tahun 1959 menjadi 385 ppm tahun 2009 (Keeling et al., 2009). Pada
tahun 2100 kelak kadar CO2 diprediksi terus meningkat hingga mencapai 500-1000 ppm
(IPCC, 2007). Salah satu pengaruh yang paling konsisten dari peningkatan kadar CO 2
terhadap tanaman adalah peningkatan laju pengikatan karbon C untuk fotosintesis oleh
daun. Proses ini selanjutnya dilaporkan mampu meningkatkan pertumbuhan bagian atas
tanaman 17% dan bagian bawah tanaman sebesar 30-40% (Ainsworth & Long, 2005;
Ainsworth, 2008). Kedua peneliti ini secara terpisah juga melaporkan hasil risetnya
yang menunjukkan bahwa produksi gandum, padi, dan kedelai naik 12-14% pada
kondisi kadar CO2 yang ditingkatkan.
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Fakta di lapangan yang terjadi beberapa tahun terakhir ini menunjukkan aspek
positif dan negatif dari perubahan suhu dan curah hujan di berbagai wilayah. Salah satu
contoh adalah Negara Ukraina, sebuah Negara baru bekas bagian dari Uni Soviet.
Sebelum terjadi perubahan iklim Negara ini bukan tergolong penghasil gandum penting
di dunia akibat cuaca yang suhunya terlalu rendah. Dengan peningkatan suhu udara
pada beberapa tahun terakhir tiba-tiba Ukraina menjadi negara penghasil gandum yang
diperhitungkan dunia akibat wilayah-wilayah yang semula tidak cocok karena suhunya
terlalu rendah menjadi cocok untuk tanaman gandum. Contoh kedua adalah konversi
perkebunan teh di Jawa Barat di wilayah dengan ketinggian antara 600-800 m dpl yang
dulu masih cukup sesuai untuk tanaman teh, beberapa tahun terakhir produktivitasnya
merosot akibat meningkatnya suhu udara. Daerah ini yang semula tidak cocok untuk
pertanaman buah-buah tropis dataran rendah kemudian menjadi sesuai untuk manggis,
durian, dan pisang. Hasil pengamatan lainnya menunjukkan bahwa perubahan iklim
berpengaruh nyata terhadap kinerja tanaman kelapa sawit (Siregar et al., 2013) dan
tanaman karet di Indonesia (Widjaja, 2013). Di wilayah yang memiliki empat musim,
perubahan iklim di musim dingin mengakibatkan perubahan aktivitas mikroba selama
musim tanam (Duran et al., 2014). Hasil riset lainnya menunjukkan bahwa pengolahan
tanah dan pemupukan N mempengaruhi emisi gas rumah kaca di lahan kering (Sainju et
al., 2012).
Peningkatan CO2 juga mengakibatkan perubahan komposisi kadar hara di dalam
daun. Akibat peningkatan aktivitas fotositesis, karbohidrat non-struktural
(gula dan
pati) per satuan luas daun meningkat rata-rata 30-40%. Kadar N daun sebaliknya
menurun 13% dan diduga hal ini sebagai akibat antara lain dari pengenceran kadar
protein dengan meningkatkan kadar karbohidrat daun. Taub & Wang (2008) dan
Bloom et al (2010) melaporkan bahwa penurunan N tersebut juga bisa akibat dari
menurunnya serapan hara dari tanah, menurunnya konduktan stomata, menurunnya
serapan air oleh tanaman, dan menurunnya laju asimilasi nitrat menjadi senyawa
organik. Perlu dicermati pula dalam Gambar 1 tersebut bahwa perubahan bahan
organik tanah akibat perubahan laju fotosintesis juga berpengaruh terhadap aktivitas
meso-fauna dan mikroba. Dengan kata lain, aktivitas biologi tanah tergolong peka
terhadap perubahan iklim melalui rangkaian logika yang tertera dalam gambar tersebut.
Aktivitas mesofauna dapat didekati atas dasar populasi cacing tanah, sedang aktivitas
mikroba dapat ditetapkan secara cepat melalui penetapan respirasi tanah.
MANFAAT ORIENTASI MUTU TANAH
Dalam pengelolaan tanah untuk mencapai produktivitas yang ekonomis
diperlukan perangkat untuk membantu pengambilan keputusan terhadap tindakantindakan praktis di lapangan. Bagaimanapun juga, riset secara integral untuk tujuan ini
masih belum banyak dilakukan sehingga masih banyak aspek dalam hubungan antara
sifat tanah dan iklim yang belum diketahui. Aspek ini sangat penting artinya untuk
menjawab keamanan pangan di masa mendatang (Brevik, 2013). Seperti yang telah
diuraikan di atas bahwa satu parameter iklim berubah, yaitu kadar CO2 di atmosfir,
dampak berganda terhadap sifat tanah dan kinerja tanaman sangat luas dan ektensif.
Menurut Soil Quality Institute-Natural Resources Conservation Services,
Kementerian Pertanian Amerika Serikat (USDA, 2001), mutu tanah didefinisikan
sebagai kapasitas tanah untuk bermanfaat dalam kondisi alami atau budidaya dalam: (a)
mendukung produktivitas tanaman dan ternak, (b) mempertahankan atau meningkatkan
kualitas air dan udara, dan (c) mendukung kesehatan dan pemukiman manusia. Dari
pengertian ini mutu tanah sangat dekat konteksnya dengan kesehatan tanah. Dengan
demikian, pemahaman terhadap pentingnya orientasi mutu tanah bukan saja berpusat
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pada salah satu sifat fisiko-kimia dan biologi tanah, tetapi lebih luas daripada itu karena
menyangkut sifat tanah yang berperan penting dalam menunjukkan dan/atau
menentukan sifat-sifat lain secara terpisah.
Peningkatan konsentrasi CO2 atmosfir

C3

CAM
C4
> Laju bersih fotosintesis meningkat >
< Efisiensi penggunaan air meningkat <

Produksi biomassa total per hari dan
per satuan air meningkat

Suhu optimum lebih tinggi
Penyesuaian komposisi spesies alami bagi produksi baru
biomassa yang bisa dicapai

Siklus pertumbuhan diperpendek

Pilihan untuk kultivar atau tanaman
atau pola pertanaman yang lebih
intensif

Produksi tahunan biomassa
atau tanaman meningkat
Produksi serasah dan residu
meningkat

Nisbah akar/tajuk sama atau meningkat

Produksi tahunan massa dan eksudat akan meningkat

Fiksasi N2
simbiotik
meningkat

Mobilisasi
hara via
mikoriza
meningkat

Aktivitas
CO2 tanah
meningkat

Pelapukan K,
Mg, dan unsur
mikro lebih
cepat

Peningkatan
aktivitas mikroba
tanah

Peningkatan jumlah
mesofauna tanah termasuk
cacing & kutu

Peningkatan lain
produksi
polisakarida

Biopori mantap meningkat

Struktur yang
lebih mantap

Laju infiltrasi dan aliran bypass meningkat

Aliran permukaan erosi dan kehilangan
nutrisi berkurang
Pencucian hara tanaman lebih sedikit
Status hara tanah bagi tanaman membaik

Gambar 1.

Cakupan pengaruh berantai dari peningkatan CO2 di atmosfir terhadap
sifat-sifat tanah dan kinerja tanaman (Brinkman & Sombroek, 1996).
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Manfaat orientasi mutu tanah adalah dapat merumuskan langkah-langkah
perbaikan dan perlindungan lingkungan berdasarkan sifat dinamis tanah. Dalam
praktek sehari-hari indikator mutu tanah sudah menjadi perhatian para praktisi
pengelolaan tanah. Evaluasi mutu tanah merupakan sebuah model yang sangat berguna
untuk menilai dan meningkatkan sumberdaya tanah melalui pendekatan komprehensif.
Sebagai contoh, perbaikan mutu tanah dengan meningkatkan kadar bahan organik tanah
melibatkan penurunan aktivitas pengolahan tanah yang merupakan cara dasar
mengurangi erosi. Penurunan laju erosi akan meningkatkan mutu air melalui penurunan
jumlah sedimen dalam aliran permukaan yang pada gilirannya untuk daerah yang
berlereng menekan laju kehilangan nutrisi tanaman melalui aliran permukaan dan/atau
aliran dalam lapisan permukaan tanah. Selain itu, pemahaman terhadap tingkat mutu
tanah dapat memberikan jaminan tercapainya efisiensi pemupukan yang makin mahal.
Penilaian mutu tanah juga dianggap bermanfaat untuk menilai dampak budidaya jangka
panjang terhadap kesuburannya (Stott et al., 2013).
PERANGKAT UJI MUTU TANAH
Konsep kunci dalam penilaian mutu tanah terletak pada indikator yang
digunakan. Jenis indikator bisa sifat fisik, kimia, dan biologi, proses, atau ciri-ciri
tanah, bentuk atau kenampakan tanaman untuk menilai perubahan akibat
pembudidayaan tanah. Prinsip utamanya adalah bahwa indikator termaksud harus
mudah diukur, mampu mengekspresikan perubahan fungsi tanah, tidak perlu waktu
lama, mewakili sifat fisiko-kimia-biologi, dan peka terhadap perubahan iklim dan
pengelolaan. Contohnya bahan organik tanah yang mencerminkan kesuburan tanah,
struktur tanah, kemantapan tanah, dan retensi unsur hara. Indikator tanaman seperti
kedalaman perakaran mencerminkan bobot isi atau pemampatan tanah. Di sisi lain,
sifat yang terkait dengan kemampuan menahan air menjadi salah satu kunci penting di
samping bahan organik di dalam mengindikasikan tingkat kesuburan tanah. Kesuburan
tanah secara biologi diekspresikan oleh aktivitas cacing tanah dan respirasi tanah
(Salehi et al., 2013; McDaniel et al., 2013; Kernecker et al., 2014).
Dikembangkan oleh Agricultural Research Service (ARS) dari Pelayanan
Konservasi Sumberdaya Alam, Departemen Pertanian, AS, perangkat uji mutu tanah
(PUMT) merupakan sebuah perangkat penilaian mutu tanah di lahan petani (on-farm).
Salah satu tujuan penggunaannya adalah sebagai penyaring informasi untuk
memperoleh arah secara umum atau kecenderungan mutu tanah, yaitu apakah cara
pengelolaan yang digunakan oleh pihak petani tergolong mempertahankan,
meningkatkan atau merusak mutu tanah. Termasuk di dalamnya adalah perangkat
untuk mengukur indikator baku mutu tanah seperti respirasi, infiltrasi air, bobot isi,
konduktivitas listrik, pH, kemantapan agregat, konsistensi, dan aktivitas cacing tanah.
Dengan pengertian seperti ini, maka pihak manajemen mampu memperoleh informasi
akurat tentang implementasi kebijakan pengelolaan tanahnya dan sekaligus
mendapatkan gambaran tentang adanya penyimpangan dari pelaksanaan implementasi
kebijakan yang bersangkutan. Hal ini akan sangat bermanfaat pada kondisi terjadi
penurunan produksi akibat perubahan pola pengelolaan tanah dan/atau pergantian
manajemen di tingkat terbawah (blok atau afdeling). Contoh data minimal indikator
untuk penilaian mutu tanah disajikan dalam Tabel 1.
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Tabel 1.

Contoh data minimal indikator untuk mutu tanah (Doran et al., 1996; Larson
& Pierce, 1991 & Seybold et al., 1997).

Indikator

Sifat Tanah

Bahan Organik
Tanah


Hubungan dengan Kesehatan Tanah

Fisik :
Struktur





Tebal solum dan perakaran









Infiltrasi dan bobot isi
Kapasitas menahan air
Kimia :
Kemasaman
Konduktivitas listrik
NPK terekstrak





Biologi :
C/N biomas mikroba
Potensi mineralisasi N
Respirasi Tanah









Retensi dan transpor air dan unsur hara, habitat
untuk mikroba, dan erosi tanah
Perkiraan potensi produktivitas tanaman,
pemampatan, dan lapisan padat (plow pan)
Pergerakan air, porositas, dan keringanan olah
Penyimpanan dan ketersediaan air
Ketersediaan biologi dan unsur hara
Pertumbuhan tanaman, aktivitas mikroba, dan
tahan terhadap garam
Unsur hara tersedia bagi tanaman dan potensi
kehilangan N & P
Potensi katalitis mikroba dan pengumpulan C
&N
Produktivitas tanah dan potensi pasokan N
Ukuran aktivitas mikroba

Berdasarkan pola hubungan indikator dengan kesehatan tanah dalam daftar
tersebut di atas maka penetapan indikator dengan jangkauan luas terhadap sifat-sifat
tanah yang mempengaruhi produktivitasnya menjadi sangat penting. Secara teoritis dan
pengalaman empiris penulis, indikator mutu tanah yang dianggap memadai dari sifatsifat tanah adalah kadar bahan organik tanah, tekstur tanah, bobot isi, respirasi tanah,
populasi cacing tanah, dan infiltrasi. Selain itu, indikator tanaman yang menunjukkan
respon terhadap sifat-sifat tanah terkait adalah kadar khlorofil daun dan kerapatan akar
tanaman di lapisan atas. Dalam implementasinya, sebuah ilustrasi rumusan solusi untuk
mengatasi masalah gangguan kesehatan tanah disajikan dalam Tabel 2.
Dalam praktek, perbaikan sifat tanah dapat memanfaatkan teknologi yang sudah
tersedia mulai yang sederhana hingga yang merupakan hasil riset mutakhir. Teknologi
sederhana antara lain dengan aplikasi kompos biomassa tanaman. Sebaliknya,
pendekatan bioteknologi terapan telah banyak menawarkan teknik-teknik baru dalam
ameliorasi tanah, termasuk bioameliorasi untuk perbaikan sifat tanah seperti agregasi
dan imobilisasi logam berat (Santi & Goenadi, 2009 & 2010). Dalam hal pembentukan
agregat tanah berpasir dapat dilakukan dengan memanfaatkan bakteri penghasil enzim
urease yang akan mendorong pengendapan kalsit sebagai perekat (Gambar 2).
Pembentukan agregat sekunder ini kemudian membentuk ruang pori yang bermanfaat
dalam menentukan sifat-sifat lain tanah, seperti perkolasi, permeabilitas, dan aerasi
tanah. Indikator ini perlu dikuantifikasi dalam kaitannya dengan kinerja tanaman.
Sebagai contoh, nilai bobot isi pada tanah-tanah berpasir, berdebu, dan berklei yang
menghambat pertumbuhan akar tanaman masing-masing adalah > 1,8, > 1,65, dan >
1,47 g/cm3 (USDA-NRSC, 2008). Peran penting bobot isi terhadap kinerja beberapa
jenis tanaman telah banyak dilaporkan (Goodman & Ennos, 1999; Liu & Shan, 2003; Ji
et al., 2013).
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Tabel 2. Contoh solusi untuk sebuah masalah mutu tanah.
Masalah/Indikator
Penyakit Tanaman

Kemungkinan Penyebab

 Lapisan padat

 Analisis tanah- perbaiki hara
& pH
 Periksa patogen/hama

 Tanah jenuh

 Kurangi pemadatan setelah
panen

Masalah Patogen







Indikator yg diuji:
Kesehatan tanaman
Vigor tanaman
Hasil panen

Saran Perbaikan

 Defisiensi dan ketidakseimbangan hara
 Bahan organik rendah

 Monokultur
 Keragaman hayati rendah








Perbaiki drainase
Tingkatkan residu organik
Gunakan pupuk kandang
Tambahkan LCC
Gunakan rotasi tanaman
Diversifikasi sistem tanaman

BAKTERI
UREOLITIK

UREA
UREASE

Ca

NH4+

CO3

2-

Ca

2+

2+

CaCO3
Partikel
primer

Gambar 2.

Partikel
primer

Skema proses pembentukan ikatan kalsit yang difasilitasi oleh bakteri
ureolitik (Goenadi, 2016).

PENUTUP
Mutu tanah merupakan sebuah gambaran menyeluruh tentang kesehatan tanah
dalam perannya menjadi tumpuan tumbuh dan produksi tanaman di atasnya. Sifat-sifat
tanah terbukti memiliki keterkaitan satu dengan yang lain yang secara integral
menentukan daya dukung kesuburannya. Pada gilirannya, dampak dari faktor-faktor
termaksud harus dapat tergambar dengan indikator lainnya yang menunjukkan tingkat
aktivitas biologi di dalam tanah, seperti cacing tanah dan respirasi tanah. Pemahaman
tentang hal ini perlu ditempatkan sebagai landasan untuk mengambil keputusan strategis
untuk mengatasi kendala sub-optimalnya sifat tanah, khususnya yang mempengaruhi
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produksi. Bagaimanapun juga, meskipun metode penetapan sifat tanah sebagai
indikator mutu tanah sudah tersedia dan hampir semua dapat ditetapkan di lapang secara
cepat (30 menit – 6 jam), tetapi yang terkait dengan produktivitas belum tersedia,
khususnya untuk tanaman perkebunan. Oleh karena itu, kegiatan riset ke depan perlu
mencakup formulasi perangkat penetapan mutu tanah yang dapat diterapkan secara
mudah, cepat, dan tepat di lapangan. Sifat tanah yang menjadi kandidat untuk indikator
mutu tanah adalah yang memiliki pengaruh penting dalam mempengaruhi aktivitas
biologi tanah dan menunjukkan tingkat kesuburan alami tanah secara menyeluruh,
seperti kadar bahan organik terlarut tanah, tekstur, bobot isi, respirasi tanah, laju
infiltrasi, dan populasi cacing tanah.
Untuk melengkapi data sifat tanah tersebut, kadar khlorofil dan kerapatan akar
di lapisan atas tanah diperkirakan memiliki hubungan erat dengan sifat-sifat tanah yang
digunakan sebagai indikator mutu tanah. Metode ini dapat diterapkan untuk berbagai
jenis tanah yang dikaitkan dengan persyaratan tumbuh tanaman terkait secara optimal
sehingga dapat dirumuskan solusi yang tepat seperti rekomendasi pemupukan yang
efisien. Bagaimanapun juga, batasan kuantitatif untuk indikator yang digunakan sangat
tergantung pada jenis tanaman dan saat ini untuk tanaman perkebunan masih perlu
ditetapkan.
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ABSTRAK
Saat ini, telah banyak perhatian terhadap budidaya kelapa sawit sejak tanaman ini
meghasilkan isu besar terhadap kerusakan lingkungan. Praktek yang buruk dalam
mengelola lahan pertanian sangat sering terjadi karena pengetahuan konservasi tanah
yang tidak memadai. Penerapan konservasi tanah dan air ditujukan untuk
mempertahankan produktivitas lahan dan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut
dengan mempertimbangkan kelas kemampuan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan teknik konservasi tanah dan air yang paling tepat dan optimal untuk lahan
budidaya kelapa sawit berdasarkan kelas kemampuan lahan yang dapat mendukung
budidaya kelapa sawit berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan pada kelas
kemampuan lahan III, perlakuan Tanaman penutup tanah + pupuk kandang mampu
meminimalkan limpasan, erosi dan mengurangi pencucian hara N (LSD P ≤ 0,05),
dihasilkan erosi terendah (3,73 t / ha), dan N pada sedimen (0,25%). Pada lahan kelas
IV, penerapan Rorak + tanaman penutup tanah + pupuk kandang mampu
mengendalikan limpasan, erosi dan mengurangi C organik dan P yang tercuci bersama
sediment (LSD P ≤ 0,05), dimana dihasilkan limpasan (127,77 m3 / ha), erosi (12,38 t /
ha), C organik pada sediment (1,14%), dan P sediment (1,28 ppm). Pada lahan kelas
VI, tidak ada teknik konservasi tanah yang memiliki pengaruh signifikan, tetapi
penggunaan teras bangku + penutup tanaman + pupuk kandang menghasilkan limpasan,
erosi dan pencucian hara tanah yang paling rendah.
Kata Kunci: konservasi tanah dan air, kemampuan lahan, Limpasan, erosi, pencucian
hara.
ABSTRACT
Currently, many have been concerned with the oil palm cultivation since since this plant
produced the big issues against environmental damage. Poor practices in managing
agricultural land very often occur due to the inadequate knowledge of soil conservation.
Application of soil and water conservation is to maintain the productivity of the land
and to prevent further damage by considering land capability classes. This research
was aimed at obtaining soil and water conservation techniques which are the most
appropriate and optimal for oil palm cultivation areas based on land capability classes
which can support sustainable oil palm cultivation. The results showed for the land
capability class III, Cover crops + Manure was able to minimize runoff, erosion and
reduce leaching of N (LSD P≤0.05), that produced the lowest erosion (3.73 t/ha), and N
(0.25%). On land capability class IV, Sediment Trap + cover plants+ manure was able
to control runoff, erosion and reduce C organic and P leaching (LSD P≤0.05), that soil
conservation produced the lowest runoff (127.77 m3/ha), erosion (12.38 t/ha), C organic
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(1.14 %), and P (1.28 ppm). On land capability class VI, there isn’t soil conservation
has significantly effect, but Bench Terrace + cover plants +manure has lowest runoff,
erosion and soil nutrient leaching.
Keywords: soil conservation, land capability, runoff, erosion, leaching.
LATAR BELAKANG
Kelapa sawit telah dibudidayakan secara luas di banyak daerah di Indonesia. Di
Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Bireuen, dari segi budidaya tanaman ini telah
berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, misalnya, lahan
yang disiapkan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit mencapai 27.434 ha,
tersebar di tujuh kecamatan (BKPM, 2016). Dari total lahan di Kabupaten Bireuen telah
ditanam seluas 4.372 ha. Potensi pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Bireuen
sangat penting untuk meningkatkan devisa, namun demikian di sisi lain berhadapan
dengan bahaya kerusakan sumberdaya lahan dan lingkungan. Hal ini disebabkan lahan
yang digunakan umumnya terletak pada wilayah dengan kemiringan lereng 15 – 60%,
dengan kelas kemampuan lahan kelas III – VII (Satriawan dan Fuady, 2012). Lahan
kelas III dan IV masih seusai untuk kegiatan pertanian jika disertai dengan penerapan
teknologi konservasi tanah yang tepat, namun lahan dengan kelas kemampuan V – VII
sangat rentan mengalami kerusakan jika digunakan untuk kegiatan pertanian (Saida,
et.al, 2013).
Praktik budidaya oleh masyarakat yang kurang bijak erat kaitannya dengan
belum memadainya pengetahuan tentang konservasi tanah dan pertimbangan
penggunaan lahan hanya dititik-beratkan pada pertimbangan ekonomi semata. Akibat
pola penggunaan lahan ini, laju erosi tanah pada berbagai bentuk penggunaan lahan
budidaya mencapai 54,6 – 1007,6 ton/ha/tahun (Satriawan dan Harahap, 2013), masih
lebih tinggi dibandingkan dengan erosi toleransi untuk tanah di wilayah ini 25,1 - 40
ton/ha/tahun (Fitri, 2010). Jika dibiarkan tanpa adanya penanganan khusus/penerapan
konservasi tanah dan air, maka lahan-lahan baru tanaman sawit (tanaman belum
menghasilkan) dapat menjadi sumber terjadinya kerusakan tanah yang bisa
menimbulkan degradasi lahan secara umum.
Konservasi tanah dan air diterapkan untuk mendapatkan produksi tanaman yang
tinggi dengan menggunakan sumberdaya lahan sesuai daya dukungnya dan juga untuk
menjaga erosi tanah lebih rendah atau sama dengan erosi yang ditoleransi. Penerapan
tindakan konservasi tanah dan air untuk menjaga produktivitas pada tanah yang telah
terdegradasi dan mencegah kerusakan lebih lanjut dapat dilakukan dengan
mempertimbangkan kelas kemampuan lahan (Ismail dan Yacuob, 2012). Tujuan
budidaya pertanian untuk memperoleh produksi tanaman seringkali bertentangan
dengan tujuan konservasi tanah dan air (Mansoori dan Kohansal, 2009). Demikian juga
halnya dengan upaya pengembangan kelapa sawit yang mempunyai tujuan ekonomi
berhadapan/bertentangan dengan tujuan mempertahankan kualitas tanah dan
lingkungan.
Di Indonesia, meskipun penelitian tentang erosi tanah telah dilakukan oleh
banyak peneliti (Brata 1998; Noeralam et.al, 2003; Monde, 2010; Henny, et.al, 2011),
namun masih terbatas penelitian tentang penerapan konservasi tanah di lahan budidaya
kelapa sawit, khususnya jika dikaitkan dengan kemampuan lahan. Penelitian ini
bertujuan untuk mendapatkan teknik konservasi tanah dan air yang paling tepat dan
optimal pada budidaya kelapa sawit berdasarkan kelas kemampuan lahan yang dapat
mendukung budidaya kelapa sawit berkelanjutan.
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BAHAN DAN METODA
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di perkebunan kelapa sawit masyarakat dengan kelas
kemampuan lahan yang telah ditentukan (III, IV dan VI). Kemampuan lahan kelas III di
lokasi penelitian adalah: daerah dengan lereng permukaan miring atau bergelombang
(8-15%), kedalaman sedang (85-125 cm), peka terhadap erosi atau sudah mengalami
erosi ringan, dan adanya batuan di permukaan (5%). Kemampuan lahan kelas IV
dicirikan dengan lereng 15-30%, kedalaman tanah (80-90 cm) dan 50% lapisan atas
telah tererosi. Kemampuan lahan VI terletak pada lereng 30-40 %. Lokasi penelitian
adalah di Desa Blang Mane dan Bukit Sudan, Kecamatan Peusangan Selatan dan
Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Situs ini
terletak di 5o4'30"N dan 96o45'18" E dengan elevasi 116 mdpl.
Alat dan Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: tanaman kelapa sawit, pupuk
kandang, kedelai, pupuk (Urea, ZA, SP-36, KCl), serta sejumlah bahan kimia untuk
analisis tanah di laboratorium. Alat yang digunakan adalah kolektor sedimen, hujan-alat
ukur (manual), seng, terpal plastik, bambu, cangkul, dan satu set alat laboratorium untuk
analisis sampel tanah di laboratorium.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen (Petak Erosi Standar).
Pengujian teknik konservasi tanah dan air untuk tanaman dilakukan atas dasar kelas
kemampuan lahan yang telah ditentukan. Pada setiap kelas kemampuan lahan
diterapkan teknologi yang berbeda sesuai dengan rekomendasi dari masing-masing
kelas (Arsyad, 2010).
Pada kelas kemampuan III, diuji empat perlakuan dengan tiga ulangan, yaitu:
P0 = Sistem petani (tanpa konservasi)
P1 = teras individu
P2 = teras teras individu + strip tanaman
P3 = tanaman penutup + pupuk kandang
Pada kelas kemampuan IV, diuji empat perlakuan dengan tiga ulangan, yaitu:
P0 = Sistem petani (tanpa konservasi)
P1 = Rorak
P2 = Rorak + mulsa vertikal
P3 = Rorak + tanaman penutup + pupuk kandang
Pada kelas kemampuan VI, diuji empat perlakuan dengan tiga ulangan, yaitu:
P0 = Sistem petani (tanpa konservasi)
P1 = Teras kebun + strip tanaman
P2 = Teras kebun + tanaman penutup
P3 = Teras kebun + tanaman penutup + pupuk kandang
Data yang dikumpulkan terdiri dari: 1) aliran permukaan, 2) tanah tererosi; 3)
konsentrasi organik C, N, P dan K dalam sedimen, dan 4) curah hujan selama
percobaan. Data nomor 1-3 dilakukan analisis sidik ragam dan uji lanjut BNT 5%.
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Pengukuran Aliran Permukaan dan Erosi
Pengukuran aliran permukaan dan erosi dilakukan pada setiap kejadian hujan
selama percobaan (Maret – Agustus 2016). Pengukuran erosi dilakukan dengan
mengukur volume limpasan pada masing-masing drum. Jumlah tanah tererosi diukur
dengan menyaring sampel air menggunakan kertas saring, kemudian tanah yang tersisa
pada kertas saring dikeringkan dalam oven dengan suhu 60oC sampai berat kertas saring
dan sedimen tetap. Jumlah sedimen yang mengindikasikan jumlah erosi yang terjadi
dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

E

C ap x Vap x 10 3
A

Keterangan:
E
= Tanah tererosi (ton/ha)
Cap = Konsentrasi muatan sedimen (kg/m3)
Vap = Volume aliran permukaan (m3)
A
= Luas Areal yang mengalami erosi (ha)
10-3 = Angka konversi satuan kg menjadi ton
Selanjutnya jumlah erosi yang terjadi dibandingkan dengan erosi yang ditoleransi yang
telah ditetapkan di daerah penelitian sebesar 13.70 ton/ha (Satriawan, et.al 2015)

Pengukuran Konsentrasi C-organik, N, P dan K di dalam Sedimen
Analisis kandungan C-organik (Metode Walkley dan Blake), N-total (Metode
Kjeldhal), P2O5 (Metode Bray-1) dan K2O (Ekstraksi dengan 1 N NH4OAc pH 7.0).
Penghitungan Jumlah C-organik, N, P dan K Terbawa Erosi
Jumlah C-organik, N, P dan K terbawa erosi dihitung dengan persamaan :
X=YxE
Keterangan :
X = jumlah C-organik, N, P dan K terbawa erosi (kg/petak)
Y = konsentrasi C-organik, N-total, P dan K tersedia di dalam sedimen
E = jumlah total tanah tererosi (kg/petak)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemampuan Lahan III
Teknologi konservasi tanah dan air yang diterapkan pada lahan kelapa sawit di
kelompok kelas kemampuan lahan III berpengaruh nyata terhadap aliran permukaan,
erosi dan kehilangan hara N, namun tidak berpengaruh nyata terhadap kehilangan C
oganik, P dan K (Tabel 1).
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Table 1. Rata-rata aliran permukaan, erosi dan kadar hara sediment pada lahan kelas
kemampuan III
Teknik KTA

Aliran
Erosi
Permukaan
(ton/ha)
(m3/ha)

C-organik
(%)

N (%)

P
(ppm)

K
(me/100
gr)

Non KTA

15.80b

5.13b

3.40

0.41ab

1.78

0.42

Teras Tapal Kuda

14.47ab

4.07a

2.70

0.29ab

1.89

0.36

Teras Individu + Strip
Tanaman

12.05a

3.86a

2.29

0.13a

1.80

0.32

Tanaman
Penutup+Pupuk
Kandang

12.80a

3.73a

2.55

0.25ab

1.37

0.23

BNT 0.05

2.86

0.38

0.22

Notasi huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada uji
BNT (p ≤ 0.05).
Pada parameter aliran permukaan dan erosi, perlakuan Teras Individu+Strip
tanaman dan perlakuan Tanaman penutup tanah+pupuk kandang menunjukkan hasil
yang berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan non KTA, sedangkan perlakuan
Teras tapal kuda hanya menghasilkan perbedaan pada jumlah erosi. Tingginya aliran
permukaan dan erosi dalam penelitian ini juga berkorelasi dengan besarnya pencucian
hara. Tabel 1 memperlihatkan bahwa kadar pencucian hara tertinggi terjadi pada
perlakuan tanpa KTA.
Tanaman penutup tanah di sela pohon kelapa sawit + pupuk kandang adalah
perlakuan yang paling efektif dalam mengendalikan limpasan dan erosi. Sebagai
tanaman penutup tanah, mekanisme pengendalian aliran permukaan dan erosi dihasilkan
dengan 1) mengurangi energi erosivitas hujan melalui intersepsi dan penyebaran kanopi
tanaman yang bisa memblokir air hujan, 2) sistem perakaran kedelai yang padat bisa
memperkuat agregat tanah di lapisan atas melalui granulasi, 3) eksudat organik dari akar
yang bisa meningkatkan populasi mikroba tanah, porositas tanah, dan infiltrasi, kondisi
ini secara tidak langsung dapat memperbesar serapan air hujan sehingga aliran
permukaan dapat diperkecil. Di sisi lain, kombinasi teras individu+strip tanaman pada
kelapa sawit juga memiliki pengaruh positif terhadap pengendalian erosi. Namun,
karena tidak adanya sumbangan bahan organik dari pupuk kandang yang berfungsi
sebagai “semen” agregat, efektivitasnya sedikit lebih rendah.
Kemampuan Lahan IV
Seperti halnya pada kelas kemampuan lahan III, penerapan pada lahan kelapa
sawit di kelas kemampuan lahan IV juga berpengaruh nyata terhadap aliran permukaan,
erosi dan kehilangan hara P, namun tidak berpengaruh nyata terhadap kehilangan C
oganik , N dan K (Tabel 2). Perlakuan rorak+tanaman penutup tanah+PK paling efektif
meminimalkan aliran permukaan, erosi dan pencucian hara, dimana aliran permukaan
dan erosi yang dihasilkan hanya 45% dan 59% dari total aliran permukaan dan erosi
pada perlakuan kontrol. Jika dibandingkan dengan nilai erosi toleransi yang berlaku
maka perlakuan ini dapat menjamin keberlanjutan budidaya kelapa sawit. Efektivitas
teknik konservasi ini terkait erat dengan fungsi rorak sebagai kolektor air dan
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pengendalian sedimen yang dibawa oleh aliran permukaan. Disamping itu, keberadaan
tanaman penutup tanah sangat membantu dalam mengurangi daya pukul air hujan
(erosivitas) sehingga mengurangi terjadinya dispersi partikel tanah. Hal ini sesuai
dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa efektivitas aplikasi relatif tinggi untuk
menekan terjadinya erosi yang mencapai 71%, tergantung pada struktur tanah dan
kondisi tutupan lahan (Satriawan, et.al 2015a). Selain mengurangi erosi dan limpasan,
rorak juga dapat meningkatkan kandungan air tanah (Monde, 2010; Brata, 1998;
Murtilaksono et al., 2008).
Tabel 2. Rata-rata aliran permukaan, erosi dan kadar hara sediment pada lahan kelas
kemampuan IV
Aliran
Permukaan
(m3/ha)

Erosi
(ton/ha)

Corganik
(%)

N (%)

P (ppm)

K (me/100
gr)

Non KTA

235.81d

30.80d

2.62a

0.17

2.40ab

0.34

Rorak

187.31c

20.40c

1.55a

0.19

3.86b

0.35

Rorak+MV

160.55b

16.26b

1.80a

0.24

0.86a

0.50

Rorak+Tanaman
penutup+P.
Kandang

127.77a

12.38a

1.14a

0.19

1.28a

0.38

11.26

2.41

2.09

Teknik KTA

BNT 0.05

1.83

Notasi huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada uji
BNT (p ≤ 0.05).
Perlakuan rorak + tanaman penutup (kedelai) + PK dapat mencegah hilangnya C
organik dan P. Disisi lain, adanya pencucian C organik dan N dalam Perlakuan rorak +
tanaman penutup (kedelai) + PK mungkin karena peran tanaman penutup yang mampu
menggunakan C dan N tepat sebagai sumber nutrisi dalam proses pertumbuhan mereka.
Sementara itu, unsur-unsur P dan K yang mobile dan mudah larut dalam air sebagian
besar ditemukan dalam perlakuan tanpa KTA dan rorak tunggal.

Kemampuan Lahan VI
Hasil yang berbeda dijumpai pada penerapan teknologi KTA pada kelas kemampuan
lahan VI, dimana perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap aliran
permukaan, erosi dan kehilangan hara (Tabel 3). Namun demikian, secara umum
penerapan teknologi konservasi tanah dapat mengurangi aliran permukaan dan erosi
serta pencucian hara dibandingkan perlakuan tanpa penerapan KTA walaupun belum
mencapai < Erosi toleransi. Pada dasarnya lahan dengan kelas kemampuan lahan VI
tidak disarankan untuk lahan budidaya pertanian, namun oleh karena terjadinya laju
perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali, banyak masyarakat dan pengusaha
membudidayakan kelapa sawit di lahan-lahan yang kemiringannya > 30 %. Dalam
praktiknya, teknologi konservasi tanah yang memungkinkan untuk diterapkan adalah
terasering
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Tabel 3. Rata-rata aliran permukaan, erosi dan kadar hara sediment pada lahan kelas
kemampuan VI
Teknik KTA

Aliran
Erosi C-organik
Permukaan
(ton/ha)
(%)
(m3/ha)

N (%)

P (ppm)

K (me/100
gr)

Control

106.64

54.38

1.69

0.19

2.49

0.71

Teras Kebun+Strip
Tanaman

73.32

20.42

0.98

0.14

1.70

0.54

Teras kebun+Tan.
Penutup

63.44

27.71

2.08

0.25

2.33

0.56

Teras kebun+Tan.
penutup+PK

72.53

18.54

2.32

0.23

1.67

0.67

KESIMPULAN
1. Pada kelas kemampuan lahan III, teknologi KTA dengan Tanaman penutup tanah +
pupuk kandang mampu meminimalkan limpasan, erosi dan mengurangi pencucian
hara terutama N.
2. Pada lahan kelas IV, teknologi KTA Rorak + tanaman penutup tanah + pupuk
kandang mampu mengendalikan limpasan, erosi dan mengurangi pencucian hara C
organik dan P.
3. Pada lahan kelas VI, tidak ada teknik konservasi tanah tidak berpengaruh nyata,
tetapi penggunaan teras bangku + penutup tanaman + pupuk kandang menghasilkan
limpasan, erosi dan pencucian hara tanah yang paling rendah
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ABSTRAK
Air merupakan hal pokok bagi konsumsi dan sanitasi manusia. Seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk maka, kebutuhan air juga semakin meningkat.
Pertambahan penduduk akan mempengaruhi kebutuhan lahan untuk pemukiman,
tempat usaha dan lahan pertanian yang tentunya akan mendesak lahan resapan air. Sub
DAS Kodil dengan luas 20438,018 Ha mengalami kekeringan di beberapa daerah
seperti Kecamatan Bener. Maka dari itu penelitian mengenai neraca air secara
hidrometeorologis perlu dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui neraca air, indeks
kekeringan, serta melakukan simulasi pengunaan lahan untuk mengurangi kekeringan di
Sub DAS Kodil. Metode penelitian yang digunakan yaitu Thornthwaite Mather.
Simulasi perubahan penggunaan lahan dilakukan berdasarkan wawancara terhadap
kesediaan masyarakat untuk merubah lahannya. Arahan perubahan lahan menggunakan
sistem agroforestri, mempertimbangkan arahan fungsi kawasan dan disesuaikan dengan
keinginan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan, neraca air di Sub DAS Kodil
mulai dari kawasan I sampai IV memiliki evapotranspirasi potensial sebesar 876,02
mm/tahun; 1098,68 mm/tahun; 1302,35 mm/tahun; dan 1154,63 mm/tahun. Defisit air
sebesar 2,35 mm/tahun; 54,56 mm/tahun; 122,07 mm/tahun dan 68,40 mm/tahun. Run
off sebesar 1940,03 mm/tahun; 1580,73 mm/tahun; 1390,02 mm/tahun dan 1543,85
mm/tahun. Indeks kekeringan sebesar 0,27%; 4,97%; 9,37% dan 5,92% yang
seluruhnya masuk dalam kriteria sedikit kekurangan air. Simulasi perubahan yang
dilakukan yaitu semak/belukar diubah menjadi hutan, permukiman menjadi
permukiman hijau, tegalan, rumput/tanah kosong dan kebun menjadi kebun campur
(sistem agroforestri). Setelah dilakukan simulasi perubahan penggunaan lahan dengan
menanami tanaman kayu keras menyebabkan terjadinya penurunan indeks kekeringan
air secara berurutan yaitu 0,26%; 4,46%; 8,23% dan 5,83%.
Kata kunci : metode Thornthwaite Mather , neraca air, penggunaan lahan optimal
ABSTRACT
Water is essential for human consumption and sanitation. Along with the increase of
population, the water demand is also increasing. Population growth will affect for
housing, businesses and agricultural land that will urge the water catchment area. Sub
basin Kodil with an area 20438.018 hectares has drought in some regions such as
Bener sub district. So research on hydrometeorological water balance is necessary that
aims to know the water balance, index aridity and make simulations of land use to
reduce drought in sub basin Kodil. The research method is Thornthwaite Mather.
Simulation of land use change based on interviews with people's willingness to change
their land. The direction of land use change adopt agroforestry system, considering the
refferal area function and adapted to the wishes of the people. The results showed,
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water balance in the sub basin Kodil from region I to IV has potential
evapotranspiration are 876,02 mm/year; 1098,68 mm/year; 1302,35 mm/year; and
1154,63 mm/year. Water deficit are 2,35 mm/year; 54,56 mm/year; 122,07 mm/year
and 68,40 mm/year. Run off are 1940,03 mm/year; 1580,73 mm/year; 1390,02 mm/year
and 1543,85 mm/year. Aridity index 0.27%; 4.97%; 9.37% and 5.92% were fully
qualifies as a little water shortage. simulation of change that was converted bush or
shrub into forest, residential into green residential, dry land, grassland or empty land
and monoculture garden become mixed garden (agroforestry system). After simulated of
land use change by planting hardwood crops, it cause a decrease aridity index to
0,26%; 4,46%; 8,23% and 5,83%.
Keywords: method of Thornthwaite Mather, optimal land use, water balance
LATAR BELAKANG
Air merupakan hal pokok bagi konsumsi dan sanitasi umat manusia, untuk
produk berbagai barang industri serta untuk produksi makanan dan serat kain (Linsley,
1989 dalam Wulandari, 2014). Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap
kebutuhan lahan yang cukup besar. Masyarakat membutuhkan lahan untuk
permukiman, tempat usaha yang tentunya akan mendesak lahan resapan air.
Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut dapat menyebabkan
sistem hidrologi tidak berjalan optimal.
Hutan memiliki berbagai fungsi, salah satunya sebagai pengatur tata air. Jika
hutan mengalami kerusakan maka akan membawa pengaruh buruk bagi kawasankawasan hilir. Pada musim kemarau tidak jarang terjadi kekeringan pada daerah-daerah
hilir dan terjadi banjir pada musim penghujan. Maka dari itu perencanaan daerah hulu
seringkali menjadi fokus perencanaan mengingat daerah hulu dan daerah hilir memiliki
keterkaitan daur hidrologi (Asdak, 2010).
Sub DAS Kodil dengan luas 20438,018 Ha secara administrasi masuk dalam
Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten
Purworejo. Kekeringan di Kecamatan Bener yang merupakan salah satu wilayah dalam
Sub DAS Kodil semakin meluas. Untuk membantu kebutuhan air bersih bagi warga di
desa-desa tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purworejo
memasok suplai air bersih (Anonim, 2014).
Kekeringan adalah suatu keadaan saat curah hujan berkurang dalam jumlah
besar dan berlangsung lama yang dapat mempengaruhi kehidupan tanaman dan hewan
serta akan menyebabkan berkurangnya cadangan air untuk keperluan sehari-hari.
Kekeringan di suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan pendekatan konsep
neraca air
Thornthwaite Mather. Dasar konsep neraca air adalah perubahan
ketersediaan air dalam kawasan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh banyaknya air
yang masuk (hujan) dan keluar (transpirasi, evaporasi, perkolasi dan limpasan) dari
suatu volume tanah pada periode tertentu (Seyhan, 1977). Maka dari itu dilakukan
penelitian mengenai penilaian neraca air secara hidrometeorologis di Sub DAS Kodil
DAS Bogowonto sehingga dampak kekeringan dapat diminimalisir.
BAHAN DAN METODA
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain hasil laboratorium
sampel tanah berupa tekstur tanah, data curah hujan bulanan Sub DAS Kodil tahun
2005-2014 meliputi stasiun curah hujan Kaligesing, Kepil, Sapuran dan Purworejo, data
suhu udara bulanan tahun 2005-2014, peta kontur, peta administrasi, peta jenis tanah,
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peta kelerengan, peta penggunaan lahan, peta ketinggian tempat, peta letak stasiun
hujan di Sub DAS Kodil dan kuisioner mengenai ketersediaan masyarakat untuk
mengolah lahan. Sedangkan alat yang digunakan yaitu software ArcGis 10.1 dan
Microsoft Excell.
Metoda dan Cara Kerja
Pembagian Sub DAS
Perhitungan analisis neraca air Sub DAS Kodil dibagi menjadi empat kawasan.
Pembagian kawasan ini didasarkan pada penggunaan lahan yang dominan karena WHC
dipengaruhi oleh tipe penggunaan lahan pada suatu kawasan. Peta pembagian kawasan
dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta Pembagian Kawasan Sub DAS Kodil
Luas pembagian kawasan Sub DAS Kodil yaitu kawasan I sebesar 2050,051 Ha,
kawasan II sebesar 12561,151 Ha, kawasan III seluas 2113,911 Ha dan kawasan IV
seluas 3712,905 Ha.
Menghitung Analisis Neraca Air
1. Data curah hujan yang digunakan adalah curah hujan bulanan rata-rata diseluruh
wilayah yang bersangkutan. Untuk mengubah data curah hujan suatu titik menjadi
data curah hujan wilayah digunakan cara poligon Thiessen (Soedjoko, 1995).
Poligon Thiessen dibuat dengan menggunakan software ArcGis 10.1.
2. Temperatur udara dihitung menggunakan rtumus Mock Dt=0,006 (Z1 - Z2)oC
3. Menghitung median elevasi untuk menyesuaikan data suhu udara suatu tempat
yang tidak memiliki stasiun klimatologi dengan tempat yang memiliki stasiun
pengukuran suhu udara menggunakan software ArcGis 10.1.
4. Menghitung pendugaan Water Holding Capacity (WHC) yang juga merupakan
nilai Soil Moisture Storage (Sto). Pendugaan Sto didekati dengan menggunakan
tabel pendugaan Water Holding Capacity (WHC).
5. Menghitung neraca air kawasan menggunakan rumus Thornthwaite dan Mather
Perhitungan neraca air meliputi perhitungan evapotranspirasi potensial, selisih
curah hujan tahunan dengan evapotranspirasi potensial, menghitung akumulasi
potensial air yang hilang (APWL), menghitung Soil Moisture Storage (st),
menghitung perubahan kelengasan tanah atau Change in Soil Moisture (∆St),
menghitung Evapotranspirasi Aktual (Ea), menghitung Moisture Deficit (D),
menghitung Moisture Surplus (S), menghitung pendugaan Run Off (RO),
menghitung Indeks Kekeringan (Ia).
6. Simulasi Penggunaan Lahan Optimal
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Simulasi modifikasi penggunaan lahan mempertimbangkan hasil wawancara
kepada masyarakat karena masyarakat berkepentingan langsung terhadap kawasan,
sehingga arahan penggunaan lahan disesuaikan dengan kesediaan pemilik lahan
yang bersangkutan. Simulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah membuat
suatu prediksi pertambahan Sto misalnya dengan memodifikasi pemanfaatan lahan
tradisional ke pola pemanfaatan agroforestri atau penggunaan lahan lain yang lebih
optimal. Perhitungan besar Sto yang baru dan neraca air selanjutnya dapat
dilakukan terhadap penggunaan lahan hasil simulasi tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penilaian Neraca Air
Penggunaan lahan di Sub DAS Kodil secara keseluruhan terdiri dari
permukiman, belukar, gedung, kebun, tegalan, sawah tadah hujan, sawah irigasi, tanah
kosong/rumput dan perairan darat. Penggunaan lahan paling banyak adalah kebun
seluas 12149.62 Ha atau sebesar 59,45 % dan paling sedikit adalah gedung seluas 0.288
Ha atau sebesar 0,0014 %.
Secara umum neraca air adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara
aliran masuk dan aliran keluar di suatu daerah selama periode waktu tertentu. Dasar
konsep neraca air adalah perubahan ketersediaan air dalam kawasan. Perubahan tersebut
dipengaruhi oleh banyaknya air yang masuk (hujan) dan keluar (transpirasi, evaporasi,
perkolasi dan limpasan) dari suatu volume tanah pada periode tertentu (Seyhan, 1977).
Penilaian neraca air di Sub DAS Kodil disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Penilaian Neraca Air di Sub DAS Kodil
No

Parameter

Kawasan I

Kawasan II

Kawasan III

Kawasan IV

1

P (mm/tahun)

3460.38

3151.76

2933.80

3151.76

2

Sto (mm/m)

114.37

128.86

102.43

134.85

2

Ea (mm/tahun)

873.67

1044.12

1180.29

1086.23

3

Defisit (mm/tahun)

2.35

54.56

122.07

68.40

4

Surplus (mm/tahun)

2107.64

1853.36

2058.47

5

Run off (mm/tahun)

2586.71
1940.03

1580.73

1390.02

1543.85

6

Ia (%)

0.27

4.97

9.37

5.92

Berdasarkan Tabel 1. hujan yang jatuh pada suatu kawasan nantinya akan
digunakan untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses evapotranspirasi. Perhitungan
evapotranspirasi pada lokasi penelitian membutuhkan faktor koreksi yang didasarkan
pada garis lintang karena memanfaatkan suhu udara dalam proses evapotranspirasinya.
Perhitungan kapasitas air tertahan (Sto) berdasarkan tekstur dan kedalaman
perakaran rata-rata (𝑅̅ ). Nilai Sto tertinggi yaitu 134,845 pada kawasan IV karena
penggunaan lahan dominan adalah kebun campur seluas 79,16 %. Semakin dalam
perakaran tanaman maka daya tahan air tanah juga semakin besar. Fitriani (2007)
menjelaskan bahwa aliran air tanah ke bawah oleh gaya gravitasi akan dilawan oleh
gaya hisap akar tanaman, sehingga water holding capacity dipengaruhi oleh kedalaman
perakaran tanaman.
Pada bulan-bulan basah nilai evapotranspirasi aktual besarnya sama dengan
evapotranspirasi potensial karena presipitasi yang terjadi lebih besar daripada kebutuhan
evapotranspirasi potensialnya. Kelebihan air nantinya akan disimpan dalam tanah
sampai kapasitas air tersedia tercapai, setelah mencapai maksimum maka akan terjadi
aliran permukaan. Menurut Asdak (2007), sebelum air dapat mengalir di atas
permukaan tanah, curah hujan terlebih dahulu harus memenuhi kebutuhan air untuk
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evaporasi, intersepsi, infiltrasi dan berbagai bentuk cekungan tanah dan bentuk
penampung air lainnya.
Secara keseluruhan dari kawasan I hingga kawasan IV di Sub DAS Kodil
mengalami sedikit kekurangan air ( Ia <16,5%). Kawasan III mengalami indeks
kekeringan yang paling tinggi karena banyaknya penggunaan lahan sebagai
permukiman (23,74%) dan sawah irigasi (24,62%). Zona perakaran yang dangkal
seperti sawah dan permukiman menyebabkan lengas tanah yang dapat ditahan tidak
terlalu besar. Selain itu penggunaan lahan sawah sangat mudah untuk terjadi evaporasi
terutama pada musim panen yang menyebabkan lahan terbuka menjadi luas sehingga
dapat meningkatkan evapotranspirasi potensial.
Simulasi Penggunaan Lahan Optimal
Simulasi penggunaan lahan optimal yaitu memodifikasi penggunaan lahan sehingga
diharapkan akan menambah kedalaman perakaran dan meningkatkan nilai water
holding capacity. Penghutanan kembali di lahan masyarakat dapat diwujudkan dengan
penerapan sistem agroforestri. Penerapan sistem agroforestri dapat dilakukan dengan
menyesuaikan kondisi yang sudah ada. Apabila di kebun sudah terdapat tanaman kayu
keras, maka pemilik lahan dapat menambah jenis-jenis tanaman yang akan menempati
strata bawah maupun tengah dan sebaliknya. Menurut Soedjoko, pemilihan jenis
tanaman sangat ditentukan oleh kebutuhan masyarakat setempat misal tanaman pangan
berupa jagung, ketela, empon-empon dan pakan ternak sebagai tanaman etase pertama;
tanaman buah misal mangga, sirsat, melinjo, kopi, petai,dll sebagai tanaman etase
kedua; sengon, akasia, jati, mahoni, dll sebagai tanaman etase ketiga dan kelapa dipilih
sebagai tanaman etase keempat.
Pengoptimalan lahan untuk rumput atau tanah kosong dapat diterapkan
silvopastoral yaitu suatu bentuk agroforestri yang merupakan campuran kegiatan
kehutanan dan peternakan. Tanaman kayu keras yang diselingi jenis rumput-rumputan
dan jenis hijauan pakan ternak lain ditanam secara bersama-sama tanpa merusak
tegakan.
Pengoptimalan lahan permukiman yaitu membuat permukiman hijau dengan
sistem pekarangan. Pekarangan adalah lahan sekitar rumah yang ditumbuhi campuran
tanaman semusim dan tanaman keras dan mempunyai manfaat ekonomi, biofisik dan
sosio kultural bagi pemiliknya.
Pengoptimalan lahan di sawah tadah hujan dengan cara menanam tanaman kayu
keras disekeliling sawah. Anonim (1992) dalam Wulandari (2014) menguraikan bahwa
daerah persawahan pohon-pohon serbaguna dapat ditanam disekitar tanaman pertanian
sebagai pagar hidup, penahan angin, pengikat nitrogen, penghasil buah-buahan maupun
kayu bakar. Pohon-pohon ini berfungsi dalam perputaran mineral dalam tanah. Jenisjenis pohon pengikat nitrogen diantaranya yaitu : Acacia spp., Dalbergia spp., Moringa
oleifera, Gliricidae sepium, Leucaena leucocephala.
Secara umum kondisi neraca air di Sub DAS Kodil setelah dilakukan simulasi
perubahan penggunaan lahan menunjukkan hasil yang lebih baik meskipun
perubahannya sedikit. Adanya peningkatan nilai evapotranspirasi aktual tahunan setelah
simulasi, menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan vegetasi maka kebutuhan air
oleh tanaman akan meningkat. Melalui daun dan bagian tubuh pohon lainnya, air yang
berasal dari dalam tanah tersebut diuapkan (proses transpirasi) sebagai bagian dari
proses fisiologis pohon. Selain itu, sebagian sinar matahari yang diterima oleh vegetasi
akan dipantulkan kembali ke atmosfer. Namun, dengan adanya vegetasi maka akan
memperkecil proses terjadinya penguapan air dibandingkan lahan yang dibiarkan
kosong. Hal ini sesuai dengan pernyataan Linsley dkk. (1996) yang menjelaskan bahwa
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nilai albedo (dalam persen) berkisar antara 10 sampai 20 untuk hutan-hutan yang hijau,
15 sampai 30 untuk dataran-dataran yang tertutup rumput, 15 sampai 25 untuk ladingladang pertanian, 10 sampai 25 untuk tanah kosong yang berwarna gelap dalam
keadaaan kering dan 20 sampai 50 untuk tanah berpasir yang kering dan berwarna
terang.
Tabel 2. Perubahan Sebelum dan Sesudah Dilakukan Simulasi Perubahan Penggunaan
Lahan di Sub DAS Kodil
No

Perubahan

Kawasan II

Kawasan III

Kawasan IV

1

Kawasan I
2

1

2

1

2

1

2

1

Sto (mm/m)

114.37

119.65

128.86

149.61

102.43

129.63

134.85

138.36

2

Ea (mm/tahun)

873.67

873.78

1044.12

1049.66

1180.29

1195.14

1086.23

1087.31

3

Defisit (mm/tahun)

2.35

2.24

54.56

49.02

122.07

107.22

68.40

67.32

4

Surplus (mm/tahun)

2586.71

2586.61

2107.64

2102.10

1853.36

1838.52

2058.47

2057.39

5

Run off (mm/tahun)

1940.03

1939.96

1580.73

1576.58

1390.02

1378.89

1543.85

1543.04

6

Ia (%)

0.27

0.26

4.97

4.46

9.37

8.23

5.92

5.83

Penurunan run off terjadi karena adanya penambahan vegetasi dapat
memperlambat jalannya air larian dan memperbesar jumlah air yang tertahan di atas
permukaan tanah, dengan demikian laju air larian akan menurun. Asdak (2010)
menjelaskan bahwa, sistem perakaran vegetasi dan seresah yang dihasilkan dapat
membantu menaikkan permeabilitas tanah sehingga meningkatkan laju infiltrasi dan
menurunkan volume air larian.
KESIMPULAN DAN SARAN
Indeks kekeringan di Sub DAS Kodil secara berurutan dari kawasan I sampai
kawasan IV yaitu 0,27%; 4,97%; 9,37% dan 5,92% yang seluruhnya masuk dalam
kriteria sedikit kekurangan air. Setelah dilakukan simulasi perubahan penggunaan lahan
dengan menanami tanaman kayu keras menyebabkan terjadinya penurunan indeks
kekeringan air secara berurutan yaitu 0,26%; 4,46%; 8,23% dan 5,83%.
Optimalisasi pengunaan lahan di Sub DAS Kodil untuk kawasan yang belum
menerapkan sistem agroforestri dapat berupa semak/belukar dihutankan kembali,
tegalan dan kebun diubah menjadi kebun campur, tanah kosong atau rumput
menerapkan sistem silvopastoral (perpaduan bidang kehutanan dan peternakan),
permukiman menjadi permukiman hijau dan sawah tadah hujan dengan menanami
tanaman kayu keras di sekeliling lahan (tumpangsari)
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LAJU PERTUMBUHAN SARGASSUM YANG DIBUDIDAYA DI TELUK EKAS
LOMBOK TIMUR1
(GROWTH RATE OF SARGASSUM CULTIVATED IN EKAS BAY LOMBOK
TIMUR)
Karnan, Agil Al Idrus dan Lalu Japa
(Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Mataram)
Email: karnan.ikan@gmail.com; HP. 081237573791

ABSTRAK
Laju kerusakan habitat dan kehilangan keanekaraman hayati yang disebabkan baik oleh
perubahan iklim global maupun aktivitas manusia terus terjadi dalam beberapa dekade terakhir.
Keberadaan komunitas Sargassum di laut sebenarnya memiliki fungsi strategis dalam
menentukan keberlanjuan kehidupan berbagai jenis biota ekonomis penting seperti ikan dan
berbagai jenis hewan invertebrata. Saat ini, pengambilan Sargassum oleh masyarakat masih
terus berlangsung. Untuk menghentikan kegiatan ini bukanlah hal yang mudah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan Sargassum yang dibudidaya di perairan Teluk
Ekas Lombok Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan harian (daily growth
rate, DGR) pada bulan pertama sebesar 4,70%, sedangkan pada bulan kedua sebesar 1,82%.
Berdasarkan hasil ini dapat direkomendasikan bahwa budidaya Sargassum merupakan
komoditas yang layak untuk dikembagkan dalam upaya diversifikasi sumber pendapatan
masyarakat pesisir sekaligus sebagai strategi dalam melakukan restorasi habitat akibat
pengambilan Sargassum secara liar.
Kata kunci: habitat pesisir, intertidal, restorasi, Sargassum,
ABSTRACT
Habitat degradation and loose of biodiversity caused by global climate change and human
activities are continue in recentdecades. The existency of Sargassum community in marine
system has stratgic contribution for sustainability of economically importants species such as
fishes and invertebrates. Recently, collecting Sargassum from wild is still done by coastal
community. It has been realized that to stop the activity is not easy task. This research intended
to define growth rate of Sargassum cultivated in Ekas Bay of Lombok Timur. After two months
cultivatios, this research showed that daily growth rate (DGR) of Sargassum is 4,70% in first
month and 1,82% in second month.Based on this, it is recommeded that Sargassum cultivation
is a reasonablecommodity to be developed as an income generating for coastal communities
and appropriate strategy to restore and reduce habitat degradation caused by Sargassum
gleaners.
Key words: Coastal habitat, degradation, intertidal zone, restoration, Sargassum.

LATAR BELAKANG
Sudah tidak terbantahkan lagi bahwa sumberdaya hayati pesisir dan laut,
khususnya ikan, telah memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan masyarakat.
Bertambahnya jumlah penduduk yang diikuti oleh meningkatnya kesadaran masyarakat
akan manfaat yang didapatkan dari makanan yang bersumber dar laut telah berdampak
nyata terhadap meningkatnya jumlah permintaan akan makanan yang berasal dari laut
ini. Peningkatan permintaan tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat lokal, tetapi
juga berasal dari pasar luar daerah bahkan luar negeri. Kondisi ini akan menimbulkan
tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan sumberdaya hayati yang ada di alam
(Karnan et al., 2011). Dari lima komodias unggulan yang ditangkap di perairan Selat
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Alas, Nusa Tenggara Barat, dilaporkan bahwa hanya ikan teri dan kakap merah yang
tingkat pemanfaatannya masih masih di bawah jumlah tangkapan yang diperbolehkan
(JTB), sedangkan tiga jenis ikan lainnya, lemuru, tembang, dan cumi-cumi telah
melampaui JTB (Karnan et al., 2012a). Karnan et al., (2012b) menambahkan bahwa
penangkapan cumi-cumi di Selat Alas tidak hanya melampaui JTB, tetapi juga telah
melampaui potensi lestarinya.
Permintaan pasar yang terus meningkat terhadap sumberdaya tersebut telah
memaksa nelayan untuk melakukan penangkapan terhadap sumberdaya ikan dengan
cara yang merusak (desructive), seperti penggunaan potassium, bom, dan beraneka
ragam bentuk alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Teknik penangkapan ini telah
terbukti memberikan dampak yang buruk tidak hanya terhadap habitat ikan, seperti
terumbu karang dan padang lamun, tetapi juga terhadap sumberdaya ikan itu sendiri.
Hasil pemantauan terhadap kondisi terumbu karang, khususnya di Nusa Tenggara Barat,
termasuk beberapa perairan di Lombok Timur dilaporkan sebagian dalam kondisi rusak
dan hanya sebagian kecil saja yang masih dalam kondisi baik (Bachtiar dan Karnan
2002; Bachtiar et al., 2003; Bachtiar dan Karnan 2003). Jika kondisi ini dibiarkan terus
berlangsung dapat berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini
menggantungkan kehidupannya dari sumberdaya ini.
Kesulitan ekonomi masyarakat pesisir telah menyebabkan masyarakat pesisir
mulai mengalihkan kegiatan mereka menjadi “pengambil” Sargassum. Kondisi ini dapat
dilihat di berbagai lokasi Pantai Utara, Timur dan Selatan Pulau Sumbawa seperti Teluk
Soro, Teluk Nggira dan teluk Cempi (Karnan et al., 2010). Sementara itu, di Pulau
Lombok, aktivitas ini banyak dilakukan di kawasan Teluk Ekas, Lombok Timur.
Sargassum merupakan suatu komunitas vegetasi yang berada di daerah subtidal
(Yoshida et al., 1963) dan tersebar luas di perairan hangat dan sedang (temprate),
khususnya di daerah Indo-Pasifik dan Australia (Noiraksa et al., 2013). Secara ekologis,
kompleksitas yang dbentuk oleh komunitas Sargassum ini memiliki fungsi yang sama
dengan terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yaitu sebagai daerah asuhan
(nursery ground), tempat mencari makan (feeding ground), tempat memijah (spawning
ground) dan meletakkan telur bagi berbagai macam biota laut seperti ikan dan cumicumi. Keberadaan komunitas Sargassum ini dapat pula meredam kecepatan arus
sehingga berperan penting dalam penyelamatan pantai.
Aktivitas pengambilan Sargassum ini sangat mudah dilakukan dan memberi
jaminan yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sesaat masyarakat dalam
waktu yang singkat. Jika hal ini dibiarkan berlanjut, kegiatan ini berpotensi mengancam
keberadaan sumberdaya hayati yang berasosiasi, seperti ikan dan biota ekonomis
lainnya.Selain itu, kecepatan arus yang menuju pantai tidak ada lagi yang meredam
maka dapat menimbulkan erosi pantai.
Selama ini, upaya restorasi habitat perikanan di laut banyak dilakukan dengan
menggunakan terumbu buatan (artificial reefs), transplantasi karang, biorock, dan
penanaman mangrove. Aktivitas pengambilan Sargassum tidak mudah untuk dihentikan
selama kegiatan ekonomi alternatif yang dapat menghidupi masyarakat belum
diciptakan. Karena itu, budidaya Sargassum merupakan salah satu alternatif yang
potensial untuk mengatasi permasalahan kerusakan habitat biota intertidal sekaligus
memberikan peluang mata pencaharaian alternatif bagi masyarakat pesisir, khususnya
nelayan skala kecil yang kehidupannya sangat tergantung kepada kondisi sumberdaya
yang ada di wilayah pesisir dan sekitarnya.Tetapi, dukungan informasi terkait aspek
bio-ekologi biota ini, khususnya pertumbuhannya di Indonesia tidak tersedia.
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BAHAN DAN METODA
Lokasi penelitian
Karakteristik fisik perairan pantai, khususnya perairan intertidal di Indonesia
hampir sama. Karena itu, penelitian ini akan dilaksanakan di perairan Teluk Ekas,
Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi di daerah ini
didasarkan pada beberapa pertimbangan, di antaranya: Teluk Ekas merupakan salah satu
kawasan perairan teluk yang paling luas di pulau Lombok, aktivitas masyarakat yang
beragam seperti nelayan tangkap, budidaya, dan pariwisata. Di kawasan ini pula terletak
kawasan konservasi laut yang oleh masyarakat setempat disebut suaka perikanan.
Pengumpulan dan pengikatan bibit
Kawasan Teluk Ekas merupakan salah satu kawasan intertidal yang cukup luas
dan merupakan salah satu sumber Sargassum utama di Nusa Tenggara Barat. Karena
itu, bibit Sargassum yang dibudidaya dalam penelitian ini dikumpulkan dari daerah
perairan ini.Thallus yang terlihat kokoh dan sehat dipotong, ditimbang hingga mencapai
bobot 100 gram, dan diikat dengan tali rafia untuk dijadikan bibit. Ikatan bibit ini
selanjutnya diikat pada sebuah tali ris sehingga membentuk untaian sepanjang 10 meter.
Disain penelitian
Sargassum merupakan vegetasi yang bagian bawahnya melekat pada dasar
perairan. Karena itu, sistem budidaya yang digunakan akan disesuaikan dengan
kebiasaan hidup biota ini yaitu dengan modifikasi metode lepas dasar (off bottom
method) yang biasa digunakan dalam budidaya rumput laut. Empat buah patok utama
ditempatkan sedemikian rupa pada kedalaman 5-6 meter sehingga membentuk pola
persegi empat dengan luas 100 meter persegi. Tali ris utama dipasang di antara jangkar.
Berikutnya, tali ris tempat mengikat Sargassum diikat di antara tali ris utama dengan
jarak 100 centimeter. Rumpun Sargassumyang masing-masing berbobot 100 gram
diikat pada tali ris dengan jarak 50 centi meter. Dengan demikian dalam setiap 100
meter persegi akan didapatkan sebanyak 200 rumpun Sargassum.
Pengumpulan data
Pengukuran bobot Sargassum dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu ketika sebelum
ditanam, usia satu dan dua bulan. Penimbangan tanaman pada bulan pertama dan kedua
dilakukan dengan cara melepas ikatan rumpun dari tali ris, kemudian ditimbang.
Semula, direncanakan pengukuran bobot Sargassum akan dilakukan pada akhir bulan
ketiga, namun karena memasuki bulan ke tiga kondisi perairan di lokasi penelitian yang
kurang bersahabat, yaitu angin kencang dan gelombang tinggi, maka pengukuran bobot
sargassum pada bulan ketiga tidak dapat dilaksanakan. Pada saat ini, Sargassum yang
dibudidaya terlepas dari ikatannya dan hanyut terbawa air.
Laju Pertumbuhan
Laju pertumbuhan Sargassum yang ditanam dianalisis menggunakan formula
Dawes et al.,(1993) sebagai berikut:
1⁄
𝑡

𝑊𝑡
𝐷𝐺𝑅% = [( )
𝑊0

− 1] 𝑥 100

Dimana:
DGR = Daily Growth Rate (Laju Pertumbuhan Harian, % gram/hari)
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Wt

= Berat Sargassum pada hari ke-t (gram)

Wo

= Berat awal Sargassum (gram)

t

= jumlah hari tanam (hari)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan
Gambar 1 dan Tabel 1 menyajikan perkembangan bobot Sargassum yang
dibudidaya dalam penelitian ini. Sebagaimana diketahui bahwa bobot awal Sargassum
sama, yaitu 100 gram/rumpun. Setelah berumur satu bulan (28 HST), rata-rata bobot
tanaman ini bertambah menjadi 362,16 gram/rumpun, atau naik 262,13% dari bobot
awal (Tabel 1). Pada bulan kedua (56 HST), rataan bobot tanaman tumbuh menjadi
600,8 gram/rumpun, atau meningkat 500,80%, lebih dari lima kali lipat bobot awal. Di
sini terlilhat bahwa selisih bobot antara bulan kedua dan pertama adalah 238,67 gram,
yang berarti kenaikan bobot hanya 66% dari bulan pertama. Hasil ini mengindikasikan
bahwa pertumbuhan yang pesat terjadi pada periode bulan pertama.
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Gambar 1. Rataan pertumbuhan Sargassum yang dibudidaya di Teluk
Ekas, Lombok Timur 2016
Tabel 1 juga menyajikan laju pertumbuhan harian (daily growth rate, DGR)
Sargassum yang dibudidaya di Teluk Ekas yang secara diagram disajikan pada Gambar
2. Pada periode I (28 HST), rataan laju pertumbuhan harian mencapai 4,70%.
Sementara itu, DGRSargassum pada periode II, nilai ini menurun drastis, yaitu
1,82%.Besaran DGR yang didapatkan ini sejalan dengan rataan perkembangan
pertumbuhan (bobot) yang diuraikan sebelumnya.Pertumbuhan yang pesat terlihat
berlangsung pada bulan pertama, sedangkan pada bulan berikutnya mengalami
penurunan. Kondisi ini merupakan gejala umum yang terjadi pada makhluk hidup
dimana laju pertumbuhan individu muda lebih cepat dari pada yang lebih tua. Pada
bagian tubuh yang masih muda, misalnya pada bagian tunas, kaya akan jaringan
meristem yang merupakan pusat berlangsungnya pembelahan sel mitosis. Karena itu,
sel-sel yang sedang bermitosis bertanggung jawab memelihara pertumbuhan tanaman.
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Tabel 1.

Selisih rata-rata bobot dan laju pertumbuhan (Daily Growth Rate,
DGR)Sargassum antara hari 1 – 28; 28 -56; dan 1 -56 di Teluk Ekas 2016

No

Hari Ke

Selisih Bobot (gram)

1
2

1 – 28
28 – 56

262,13
193,67

Laju Pertumbuhan Harian
(Daily Growth Rate, DGR) (%)
4,59
1,74

Kondisi pertumbuhan Sargassum yang dikemukan di atas serupa dengan yang
diamati pada rumput laut jenis Kappaphycus alfarezii. Eswaran et al., (2002)
mengatakan bahwa laju pertumbuhan maksimum pada Kappaphycus alfarezii terjadi
pada umur 30 hari dan laju ini akan menurun ketika memasuki umur berikutnya.
Pertumbuhan Sargassum tidak hanya ditentukan karena faktor waktu (umur). Santelices
(1999) menjelaskan bahwa laju pertumbuhan rumput laut dikendalikan oleh interaksi
yang kompleks dari penyinaran (irradiance), suhu, nutrien, dan pergerakan air.
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Gambar 2. Rataan Laju Pertumbuhan Harian (Daily Growth Rate, DGR) Sargassum di
Teluk Ekas, Lombok Timur
Mekanisme perkembangbiakan alga cukup beragam (Pereira dan Neto 2015).
Reproduksi vegetatif, seperti alga coklat, berlangsung dengan cara dipisah-pisah
(fragmentasi). Cara ini telah dimanfaatkan secara luas dalam pengembangan budidaya
alga. Cabang-cabang yang muda, sehat dan kuat dipotong dari induk yang terpilih,
selanjutnya dijadikan bibit dalam budidaya.
Penampilan Sargassum hasil budidaya
Melihat pertumbuhan Sargassum yang cepat, maka ini merupakan informasi
yang baik untuk sebagai bahan petimbangan dalam melakukan restorasi habitat
intertidal yang terus mengalami kerusakan. Saat iniSargassum telah menjadi salah satu
komoditas ekspor, maka peluang pasarnya pun tinggi, sehingga upaya
pengembangannya dalam skala yang lebih luas patut dipertimbangkan secara lebih
serius.
Kondisi cuaca yang menimpa wilayah Lombok bagian selatan pada saat
peneltian ini dilakukan seperti yang diuraikan sebelumnya adalah bersamaan dengan
datangnya musim angin tenggara. Sebagaimana diketahui bahwa secara reguler,
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terutama pada bulan Juni – Agustus merupakan puncak musim angin tenggara. Pada
periode ini seringkali merupakan musim paceklik bagi pembudidaya, terutama
pembudidaya rumput laut di lokasi ini.
Jika dicermati lebih mendalam, selain disebabkan oleh kondisi perairan yang
berarus dan bergelombang kuat, terlepasnya Sargassum yang dibudidaya dalam
penelitian ini juga dipicu oleh bentuk fisik tanaman itu sendiri. Secara morfologi, Kadi
(2005) menguraikan bahwa kebutuhan intensitas cahaya matahari marga Sargassum
lebih tinggi dari pada marga algae merah, tumbuh berumpun dengan untaian cabangcabang dengan panjang thalli utama mencapai 1 – 3 m. Dalam penelitian ini, Sargassum
yang dibudidaya mencapai panjang lebih dari 2 meter.
Di setiap percabangan terdapat gelembung udara berbentuk bulat yang disebut
“bladder” yang berguna untuk menopang cabang-cabang thalli terapung ke arah
permukaan air untuk mendapatkan intensitas cahaya matahari.Di alam, Sargassum
tumbuh pada dasar perairan yang keras (Yoshida et al.,1963). Ukuran fisik yang
panjang dan bercabang disertai dorongan ke atas yang ditimbulkan oleh “bladder” ini
mengakibatkan thalli Sargassum mudah terlepas. Kadi (2005) juga menjelaskan bahwa
Sargassum memerlukan substrat dasar karang mati, batuan vulkanik dan benda-benda
yang bersifat “massive” yang berada di dasar perairan. Sementara dalam penelitian ini,
bagian basal dari Sargassum belum menyatu dengan tali nilon dimana bibit diikat
sehingga mudah terlepas.
Hasil penelitian ini memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam upaya
rehabilitasi habitat dan diversifikasi pendapatan masyarakat pesisir. Dalam hal ini,
pembudidaya memerlukan waktu sekitar 2 bulan untuk mendapatkan hasil panen
Sargassum. Budidaya Sargassum akan memberikan manfaat ganda, yaitu secara
ekologis dan ekonomi. Secara ekologis, budidaya yang dilakukan selama sekitar 2 bulan
ini akan memberikan kesempatan yang baik bagi biota yang berasosiasi untuk
memanfaatkannya. Tersedianya habitat yang baik akan memicu terjadinya rekrutmen
individu-individu muda. Ini seiring dengan pernyataan Wells dan Rooker (2004) bahwa
Sargassum berfungsi sebagai penyedia habitat asuhan dan mempengaruhi keberhasilan
rekrutmen beberapa spesies.
Secara ekonomi, budidaya Sargassum merupakan usaha yang menjanjikan.
Permintaan pasar terhadap Sargassum selalu ada. Dalam kala tertentu, budidaya
tanaman yang tumbuh cepat ini dapat menggantikan kegiatan budidaya rumput laut,
khususnya Euchema cottonii yang dalam beberapa tahun terakhir ini selalu gagal panen
karena serangan penyakit. Musim tanam rumput laut di lokasi ini juga sangat tergantung
pada musim sehingga pada waktu tertentu bisa terjadi masa tanpa produksi. Sargassum
bisa didapatkan hampir sepanjang tahun, walaupun ada musim puncaknya. Informasi
hasil penelitian tentang siklus musim Sargassum belum dilaporkan di Indonesia.
Namun di lokasi lain hal ini telah dilakukan. Rao dan Rao (2002) menemukan bahwa
alga coklat Sargassum polycytum tumbuh di daerah intertidal Visakhapatnam India
sepanjang tahun dan memiliki pertumbuhan unimodal, yaitu sekitar bulan Desember.
KESIMPULAN DAN SARAN
Selama dua bulan pengamatan, diketahui bahwa pertumbuhan Sargassum yang
terbaik berlangsusng pada bulan pertama dengan DGR sebesar 4,70%, sedangkan pada
bulan kedua menurun sehingga menjadi 1,82%. Berdasarkan hasil ini dapat disarankan
bahwa budidaya Sargassum merupakan komoditas yang layak untuk dikembangkan
dalam upaya diversifikasi sumber pendapatan masyarakat pesisir sekaligus sebagai
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strategi dalam melakukan restorasi habitat akibat pengambilan Sargassum secara liar.
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PERANAN INOVASI TEKNOLOGI DALAM UPAYA MENGATASI DAMPAK
PERUBAHAN IKLIM TERHADAP SEKTOR PERTANIAN
(ROLE OF TECHNOLOGICAL INNOVATION EFFORTS IN COPING WITH
CLIMATE CHANGE ON THE AGRICULTURAL SECTOR)
Desak Made Rai Puspa dan I Made Sukadana
Balai PengkajianTeknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl.By Pass NgurahRai, Pesanggaran, Denpasar-Selatan, Bali, 80222
Email: bptp_bali@yahoo.com

ABSTRAK
Perubahan iklim tidak bisa terlepas dari akibat pemanasan global yang dapat mengubah
kondisi iklim global, regional, maupun lokal. Terkait dengan hal tersebut perubahan
iklim memberikan dampak pada kenaikan suhu dan perubahan curah hujan sehingga
membawa dampak negatif bagi sektor pertanian terutama pada penurunan produktivitas.
Perubahan iklim juga berdampak menimbulkan risiko baru terhadap ketahanan pangan.
Untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap keberlanjutan produksi pertanian,
berbagai inovasi teknologi telah dikembangkan oleh berbagai instansi terkait. Teknologi
adaptasi yang telah ada akan terus dikembangkan dalam menghadapi perubahan iklim di
sektor pertanian adalah : Kalender Tanam (pola tanam berdasarkan pola curah hujan
dan ketersediaan air irigasi), Varietas Unggul Baru yang adaptif (VUB tahan kering
dan umur genjah dan VUB tahan genangan), teknologi pengelolaan sumberdaya air
(teknologi identifikasi potensi ketersediaan air, teknologi panen, hujan dan aliran
permukaan, teknologi prediksi curah hujan dan teknologi irigasi) serta teknologi
pengelolaan sumber daya lahan/tanah seperti pemupukan. Peranan inovasi teknologi
dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian menjadi
sangat penting dalam hal penyediaan bahan pangan. The role of technological
innovation in tackling the impact of climate change on the agricultural sector is very
important in terms of providing food.
Kata kunci: Inovasi teknologi, Pertanian, perubahan iklim

ABSTRACT
Climate change can not be separated from the effects of global warming that could
change the climate conditions globally, regionally, and locally. Related to this climate
change impact on the rise in temperatures and changes in rainfall that negatively
impacted the agricultural sector mainly to a decrease in productivity. Climate change
also impacts pose new risks to food security. To address the impact of climate change
on the sustainability of agricultural production, technological innovations have been
developed by various agencies. Technology adaptation already in place will continue to
be developed in the face of climate change in the agricultural sector are: Planting
Calendar (cropping pattern based on the pattern of rainfall and availability of water for
irrigation), new varieties that are adaptive (VUB drought resistant and early maturity
and VUB hold puddle), water management technologies (technologies to identify
potential availability of water, harvesting technology, rain and runoff, rainfall
prediction technology and irrigation technology) and technology resource management
land / soil as fertilizer.
Key words: Technological innovation, agriculture, climate Change.
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LATAR BELAKANG
Diseminasi inovasi teknologi pertanian selama ini telah mengakibatkan
terjadinya perubahan paradigma masyarakat dalam bidang kehidupan sosial ekonomi.
Ketergantungan terhadap ketersediaan hasil teknologi cukup tinggi, hal ini tidak
menjadi masalah apabila memang benar-benar memberi manfaat berkelanjutan kepada
petani, namun apabila hasil teknologi tersebut ternyata banyak memberikan hambatan
kepada petani maka akan menjadi masalah besar bagi penguatan ketahanan pangan dan
sudah tentu akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia.
Pertanian, terutama sub sektor tanaman pangan, paling rentan terhadap
perubahan iklim terkait tiga faktor utama, yaitu biofisik, genetik, dan manajemen. Hal
ini disebabkan karena tanaman pangan umumnya merupakan tanaman semusim yang
relatif sensitif terhadap cekaman, terutama cekaman (kelebihan dan kekurangan) air.
Secara teknis, kerentanan sangat berhubungan dengan sistem penggunaan lahan dan
sifat tanah, pola tanam, teknologi pengelolaan tanah, air, dan tanaman, serta varietas
tanaman (Las et al., 2008b). Tiga faktor utama yang terkait dengan perubahan iklim
global, yang berdampak terhadap sector pertanian adalah: (1) perubahan pola hujan dan
iklim ekstrim (banjir dan kekeringan), (2) peningkatan suhu udara, dan (3) peningkatan
muka air laut.
Pelandaian produksi pertanian, terutama sumber pangan pokok (staple food)
selain secara inherent disebabkan oleh tingkat kesuburan tanah yang terus mengalami
penurunan karena intensifnya pemanfaatan lahan, penyempitan lahan pertanian, juga
dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh faktor perubahan iklim.
Hal ini mengingat suatu lingkungan pertanaman merupakan satu kesatuan sistem yang
saling berinterkasi, sehingga satu faktor dalam kondisi minimum akan menjadi
pembatas bagi perkembangan tanaman secara keseluruhan. Guna mempertahankan
sekaligus meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan yang berhubungan erat
dengan perubahan iklim, maka diperlukan upaya strategis yang salah satu diantaranya
melalui adaptasi dan modifikasi pengelolaan lingkungan pertanaman.
Sektor pertanian merupakan pilar utama pembangunan perekonomian Indonesia
dikarenakan hampir seluruh kegiatan perekonomian Indonesia berpusat pada sektor
tersebut. Untuk mencapai keberhasilan peningkatan pembangunan sektor pertanian
diperlukan adanya kerjasama antara berbagai kalangan yang berkecimpung langsung
dibidang pertanian baik itu dari pelaku pertanian dalam hal ini petani, pemerintah,
lembaga peneliti, ilmuwan, innovator, kalangan akademik maupun pihak swasta sebagai
kalangan industry, dengan demikian diharapkan dengan hal tersebut dapat memecahkan
masalah kebuntuan terhadap masalah pertanian yang dihadapi sehingga pada akhirnya
dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Kementan (2012), meyatakan bahwa untuk mengantisipasi dampak perubahan
iklim terhadap sektor pertanian diperlukan arah dan strategi antisipasi dan penyiapan
program aksi adaptasi dengan dukungan teknologi inovatif dan adaptif. Bahkan
kebijakan sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim memposisikan upaya
adaptasi sebagai strategi dan prioritas utama. Upaya adaptasi dipandang sebagai langkah
penyelamatan agar ketahanan pangan dan sasaran pembangunan pertanian dapat
dicapai. Upaya adaptasi dilakukan melalui pengembangan pertanian yang toleran
(resilience) terhadap variabilitas dan perubahan iklim saat ini dan di masa yang akan
datang.
Haryono (2014), menyatakan bahwa agar pengaruh perubahan iklim tidak
mendominasi sektor pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan berbagai
inovasi teknologi pertanian. “Berbagai pihak berusaha menciptakan inovasi teknologi
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pertanian. Misalnya mengembangkan teknologi biofertilizer dan bilpeat untuk
meningkatkan produksi ketersediaan pangan. Berbagai inovasi teknologi yang
dihasilkan melalui penelitian, diyakini mampu menekan dampak perubahan iklim
terhadap keberlanjutan produksi pertanian. Dalam hal ini upaya terhadap perubahan
iklim harus diposisikan sebagian bagian integral dalam kebijakan pembangunan
pertanian.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan membuktikan
keterkaitan antara peranan inovasi teknologi dengan sektor pertanian. Mengingat
permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam essay
yang berjudul : ” Peranan Inovasi Teknologi Dalam Upaya Mengatasi Dampak
Perubahan Iklim Terhadap Sektor Pertanian ”
Tulisan ini mengulas upaya mengatasi perubahan iklim melalui peranan inovasi
teknologi untuk keberlanjutan ketahanan pangan. Tulisan ini diharapkan mampu
memberikan analisis komprehensif bagaimana menghadapi perubahan iklim dalam
kaitannya dengan sektor pertanian.
Tujuan penulisan peranan inovasi teknologi dalam upaya mengatasi dampak
perubahan iklim terhadap sektor pertanian diantaranya adalah : (1) Untuk mengetahui
peranan inovasi teknologi dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim; (2)
Memberi masukan dalam upaya identifikasi teknologi existing dan sederhana
(indigenous technology dan local wisdom), serta perakitan teknologi yang adaptif
terhadap perubahan iklim; dan (3) Memberikan informasi iklim dan diseminasi
teknologi yang inovatif dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Sasaran yang ingin dicapai dalam penulisan tulisan ini antara lain adalah: (1)
Meningkatnya pemahaman terhadap dampak dan upaya adaptasi perubahan iklim pada
sektor pertanian oleh petani atau masyarakat; (2) Meningkatkan kepedulian dan
pemahaman petani atau masyarakat pertanian terhadap informasi iklim dan upaya
implementasi teknologi adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian.
Metodologi yang di gunakan dalam penulisan tulisan ini adalah dengan
mengunakan metode internet dan studi pustaka.
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM PADA SEKTOR PERTANIAN
Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat merasakan dampak akibat
terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim ini mengancam ketahanan pangan di
seluruh wilayah di Indonesia dikarenakan peningkatan suhu udara (Panji, 2014). Suhu
udara akan meningkat sehingga dapat mempengaruhi tanaman, hal ini disebabkan oleh
meningkatkan laju pernafasan (respirasi) dan penguapan (transpirasi) berakibat
meningkatkan konsumsi air, selain meningkatkan perkembangbiakan Organisme
Pengganggu Tanaman (OPT) tertentu yang pada akhirnya menurunkan produktivitas
tanaman. Peningkatan suhu udara ini juga mempercepat pematangan buah dan biji yang
mengakibatkan penurunan mutu hasil tanaman.
Penyebab utama perubahan iklim adalah kegiatan manusia (antropogenik) yang
berkaitan dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) seperti CO2, methane
(CH4), CO2, NO2, dan CFCs (chlorofluorocarbons) yang mendorong terjadinya
pemanasan global dan telah berlangsung sejak hampir 100 tahun terakhir (Litbangtan,
2011). Perubahan iklim akan berpengaruh terhadap sektor pertanian yang bersifat multi
dimensional, mulai dari sumberdaya, infrastruktur pertanian, dan sistem produksi
pertanian, hingga aspek ketahanan dan kemandirian pangan, serta kesejahteraan petani
dan masyarakat pada umumnya.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

783

Sehubungan dengan adanya perubahan iklim yang terjadi di Indonesia pada
umumnya dan Provinsi Bali khususnya, maka seluruh pihak yang bergerak di sektor
pertanian harus mengerahkan seluruh daya upaya agar dampaknya terhadap produksi
tanaman yang berujung pada ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan petani,
dapat dikurangi seminimal mungkin.
Pertanian, terutama subsektor tanaman pangan, paling rentan terhadap
perubahan iklim terkait tiga faktor utama, yaitu biofisik, genetik, dan manajemen. Hal
ini karena tanaman pangan umumnya merupakan tanaman semusim yang relatif sensitif
terhadap cekaman, terutama kelebihan dan kekurangan air. Secara teknis, kerentanan
sangat berhubungan dengan sistem penggunaan lahan dan sifat tanah, pola tanam,
teknologi pengelolaan tanah, air, dan tanaman, serta varietas tanaman (Las et al. 2008a).
Dampak perubahan iklim ini menyebabkan peningkatan suhu udara, kenaikan
muka air laut, perubahan pola hujan yang artinya terjadi pergeseran musim, juga
menyebabkan perubahan pola iklim ekstrim seperti El Nino, yang ditandai oleh adanya
musim kemarau yang panjang, dan La Nina, di mana musim hujan lebih lama dari
biasanya, menjadi lebih sering terjadi, dari siklus 3-7 tahun sekali menjadi 2-5 tahun
sekali.
Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat merasakan dampak akibat
perubahan iklim yang terjadi. Perubahan iklim ini mengancam ketahanan pangan di
seluruh wilayah di Indonesia dikarenakan peningkatan suhu udara. Meningkatnya suhu
udara mempengaruhi tanaman karena meningkatkan laju pernafasan (respirasi) dan
penguapan (transpirasi) sehingga meningkatkan konsumsi air, selain meningkatkan
perkembangbiakan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tertentu yang pada
akhirnya menurunkan produktivitas tanaman. Peningkatan suhu udara ini juga
mempercepat pematangan buah dan biji yang mengakibatkan penurunan mutu hasil
tanaman (Panji, 2014).
Sehubungan dengan adanya perubahan iklim yang terjadi khusunya di Provinsi
Bali, maka seluruh pihak yang bergerak di sektor pertanian harus mengerahkan seluruh
daya upaya agar dampaknya terhadap produksi tanaman yang berujung pada ketahanan
pangan nasional serta kesejahteraan petani, dapat dikurangi seminimal mungkin. Oleh
karenanya Kementerian Pertanian membuat strategi Antisipasi, Mitigasi dan Adaptasi
(AMA) perubahan iklim untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap sektor
pertanian.
STRATEGI ANTISIPASI, MITIGASI DAN ADAPTASI
Strategi adaptasi merupakan upaya penyesuaian kegiatan dan teknologi dengan
kondisi iklim yang disebabkan oleh fenomena perubahan iklim akibat pemanasan
global. Strategi dan kebijakan umum penanggulangan dampak perubahan iklim
terhadap pertanian adalah memposisikan program aksi adaptasi pada sub sektor
tanaman pangan dan hortikultura sebagai prioritas utama agar peningkatan produksi dan
ketahanan pangan nasional dapat dipertahankan.
Antisipasi merupakan penyiapan arah dan strategi, program dan kebijakan dalam
rangka menghadapi pemanasan global dan perubahan iklim. Beberapa program yang
penting untuk dilaksanakan diantaranya : penyusunan strategi dan perencanaan
pengembangan infrastruktur (terutama jaringan irigasi), evaluasi tata ruang untuk
pengaturan lahan (penyesuaian jenis tanaman dengan daya dukung lahan),
pengembangan sistem informasi dan peringatan dini banjir serta kekeringan,
penyusunan dan penerapan peraturan perundangan mengenai tata guna lahan dan
metode pengelolaan lahan (Panji, 2014). Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya
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adalah peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemahaman
perubahan iklim dan penerapan teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Mitigasi adalah upaya memperlambat laju pemanasan global serta perubahan
iklim melalui penurunan emisi (pancaran) GRK serta peningkatan penyerapan GRK.
Program ini lebih difokuskan pada aplikasi teknologi rendah emisi, antara lain : varietas
unggul dan jenis tanaman yang rendah emisi dan atau kapasitas absorbsi karbon tinggi,
penyiapan lahan tanpa bakar, pengembangan dan pemanfaatan biofuel, penggunaan
pupuk organik, biopestisida dan pakan ternak rendah emisi GRK. Sebagai pribadi dan
komunitas, kita juga dapat berpartisipasi dalam upaya mitigasi ini dengan
mempraktekkan hal-hal seperti : mengurangi pengunaan aerosol, menghemat air dan
energi, mendaur ulang barang-barang seperti plastik, kertas dan kardus, gelas serta
kaleng.
Adaptasi merupakan upaya penyesuaian teknologi, manajemen dan kebijakan di
sektor pertanian dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Program adaptasi lebih
difokuskan pada aplikasi teknologi adaptif, terutama pada tanaman pangan, seperti
penyesuaian pola tanam, penggunaan varietas unggul adaptif terhadap kekeringan,
genangan/banjir, salinitas dan umur genjah, serta penganekaragaman pertanian,
teknologi pengelolaan lahan, pupuk, air, diversifikasi pangan dan lain-lain. Secara
kelembagaan program ini diarahkan untuk pengembangan sistem informasi seperti
sekolah lapang iklim, sistem penyuluhan dan kelompok kerja (pokja) variabilitas dan
perubahan iklim sub sektor pertanian serta pengembangan sistem asuransi pertanian
akibat resiko iklim (crop weather insurance).
INOVASI TEKNOLOGI DALAM UPAYA MENGATASI PERUBAHAN IKLIM
Haryono (2014) menyatakan bahwa agar pengaruh perubahan iklim tidak
mendominasi sektor pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan berbagai
inovasi teknologi pertanian. Berbagai pihak berusaha menciptakan inovasi teknologi
pertanian. Misalnya mengembangkan teknologi biofertilizer dan bilpeat untuk
meningkatkan produksi ketersediaan pangan. Berbagai inovasi teknologi yang
dihasilkan melalui penelitian, diyakini mampu menekan dampak perubahan iklim
terhadap keberlanjutan produksi pertanian. Dalam hal ini upaya antisipasi, mitigasi, dan
adaptasi terhadap perubahan iklim harus diposisikan sebagian bagian integral dalam
kebijakan pembangunan pertanian.
Teknologi adaptasi yang telah dan akan terus dikembangkan dalam menghadapi
perubahan iklim di sektor pertanian adalah : Kalender Tanam (pola tanam berdasarkan
pola curah hujan dan ketersediaan air irigasi), Varietas Unggul Baru yang adaptif
(VUB toleran kegaraman, VUB tahan kering dan umur genjah dan VUB tahan
genangan), teknologi pengelolaan sumber daya air (teknologi identifikasi potensi
ketersediaan air, teknologi panen hujan dan aliran permukaan, teknologi prediksi curah
hujan dan teknologi irigasi) serta teknologi pengelolaan sumber daya lahan/tanah seperti
pemupukan (BBPP Lembang, 2012).
Varietas unggul padi yang rendah emisi diantaranya : Ciherang, Cisantana,
Tukad Belian dan Way Apoburu, varietas padi yang toleran salinitas : Way Apo Buru,
Margasari dan Lambur, yang tahan genangan : Inpari 4, yang toleran wereng coklat :
Inpari 2, Inpari 3 dan Inpari 13, yang berumur genjah : Inpari 11. Varietas unggul padi
yang tahan kekeringan adalah : Dodokan dan Silugonggo, varietas jagung yang tahan
kekeringan : Bima 3, Bantimurung, Lamura, Sukmaraga dan Anoma, varietas kedelai
tahan kekeringan : Argomulyo dan Burangrang, varietas kacang tanah tahan kekeringan
: Singa dan Jerapah, sedangkan varietas kacang hijau yang tahan kekeringan adalah :
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Kutilang. Diharapkan penanaman varietas-varietas ini dapat membantu mengurangi
dampak perubahan iklim terhadap produksi tanaman pangan di indonesia.
Kamandalu (2016), menyatakan bahwa terkait pembahasan dampak perubahan
Iklim khususnya di Provinsi Bali, pihaknya telah mengimlementasikan dalam bentuk
aksi model pertanian bio industri pada dataran tinggi di Desa Antapan Kecamatan
Baturiti Kabupaten Tabanan yang notabennya tempat ini sangat kekurangan air.
Menjawab tantangan tersebut BPTP Bali melalui Program Kementerian Pertanian
Memberikan bantuan pompa hidram yang mampu mengangkat air dengan ketinggian
ratusan meter, serta memberikan penampung air (embung) yang sekaligus dimanfaatkan
sebagai kolam ikan, perangkap hama di malam hari, serta sebagai wahana rekreasi.
PENUTUP
Perubahan iklim merupakan suatu keniscayaan yang telah terjadi di beberapa
tempat. Perubahan dan anomali telah berdampak besar terhadap ketahanan pangan
nasional. Sektor pertanian selain penyumbang efek GRK, tetapi juga sektor yang paling
terpangaruh oleh perubahan dan anomali iklim. Ketersediaan pangan saat ini telah
melebihi standar kecukupan energi dan protein nasional, tetapi angka kecukupannya
belum seideal pemenuhan kecukupan konsumsi di tingkat rumah tangga atau individu.
Selain itu, produksi pangan terus mengalami pelandaian dan statgnasi bahkan
peluang untuk terjadi penurunan produksi juga cukup tinggi. Untuk itu diperlukan
tindakan nyata secara bersama, baik di tingkat global, regional, maupun nasional.
Kementerian Pertanian menyikapi kejadian perubahan iklim dengan menyusun strategi
yang meliputi tiga aspek, yaitu: (a) antisipasi, (b) mitigasi, dan (c) adaptasi pertanian.
Antisipasi merupakan kajian perubahan iklim dengan tujuan untuk meminimalisasi
dampak negatif perubahan iklim.
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ANALISIS SPEKTRAL DALAM PENENTUAN PERIODISITAS
SIKLUS CURAH HUJAN DI PULAU LOMBOK
(SPEKTRAL ANALYSIS OF PERIODICITY RAINFALL CYCLE
IN LOMBOK ISLAND)
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Jl. Majapahit No. 62, Mataram 83127
Emails : retno_unram@ymail.com

ABSTRAK
Data curah hujan dipelajari salah satunya untuk mengetahui bagaimana curah hujan di
suatu wilayah mempunyai rentang waktu untuk membentuk suatu pola berulang. Siklus
merupakan suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periode serta
berulang pada periode lain. Siklus mempunyai frekuensi yang dapat diselesaikan dalam
1 periode waktu. Transformasi Fourier merupakan algoritma untuk mengubah domain
waktu X menjadi domain atau spectrum frekuensi Y, dengan cara menguraikan sinyal
menjadi komponen sinusoidal. Penelitian ini menggunakan metode Fast Fourier
Transform (FFT) untuk mencari sifat berulangnya trend curah hujan di wilayah Pulau
Lombok. Simulasi model menggunakan data curah hujan bulanan tahun 1990 – 2012.
Hasilnya menunjukkan trend curah hujan di lokasi penelitian berulang setiap 12 bulan
sekali (1 siklus). Prediksi curah hujan dilakukan dengan menggunakan data curah hujan
5 tahun dan menggunakan observasi data 5 tahun berikutnya sebagai pembanding hasil
prediksi untuk melihat performa yang dihasilkan. Performa hasil prediksi menggunakan
Mean Square Error (MSE) sebagai standar perhitungan derivasi perbedaaan antara data
real dan data pemodelan. Hasil analisis pada saat validasi model didapatkan MSE =
14,92 dengan tingkat kepercayaan 95%. Dengan menggunakan analisis FFT untuk
menghitung nilai error (perbedaan antara nilai perhitungan model ANN dengan data
sebenarnya), diperoleh perubahan siklus curah hujan terjadi dalam kurun waktu 71.6757
bulan atau sekitar 5-6 tahun.
Kata kunci : Artificial Neural Netwok (ANN), curah hujan, Fast Fourier Transform
(FFT), prediksi, pulau Lombok.
ABSTRACT
Rainfall data studied to know how rainfall in the region has a span of time to form a
repetitive pattern. The cycle is a change or a wave up and down within a period and
repeated at other periods. The cycle has a frequency that can be completed in one
period of time. Fourier transform is an algorithm to convert the time domain X to the
domain or the frequency spectrum Y, by breaking the signal into a sinusoidal
component. This study used the Fast Fourier Transform (FFT) to find the nature of the
Trend recurrence of rainfall in Lombok island. Simulation model was done using
monthly rainfall data 1990 - 2012. The results showed a trend of rainfall in the study
area was repeated every 12 months (1 cycle). Rainfall prediction was done by using a
5-year rainfall data and used the data observation the next 5 years as a comparison
result predicted to see the performance. Performance prediction results using the Mean
Square Error (MSE) was used to obtain the difference between the standard derivation
calculation of observed data and data modeling. The results of the analysis at the time
of validation of the model obtained MSE = 14.92 with a 95% confidence level. FFT was
used to calculate the value of the error (the difference between the values calculated by
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the ANN model and observed data), obtained by the change cycle of rainfall occurs over
a period of months or approximately 71.6757 5-6 years.
Keywords: Artificial Neural Network (ANN), rainfall, Fast Fourier Transform (FFT)
prediction , Lombok island.
LATAR BELAKANG
Perubahan iklim telah mempengaruhi pola curah hujan yang berdampak terhadap
sistem budidaya tanaman padi di pulau Lombok. Langkah awal pada perencanaan
budidaya tanaman padi di wilayah ini adalah memastikan ketersediaan air irigasi sesuai
tahap pertumbuhan tanaman. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan informasi tentang
pola curah hujan dan siklus perubahan iklim di wilayah ini.
Variabilitas curah hujan di Indonesia sangat kompleks dan merupakan bagian
chaotic dari variabilitas Monsun (Ferranti, 1997 dalam Aldrian dan Susanto, 2003).
Secara umum curah hujan di wilayah Indonesia di dominasi oleh adanya pengaruh
beberapa fenomena, Monsun dan pergerakan ITCZ (Intertropical Convergence Zone)
(Aldrian dan Susanto, 2003), system Monsun Asia-Australia, El Nino, sirkulasi TimurBarat (Walker Circulation) dan sirkulasi Utara-Selatan (Hadley Circulation) serta
beberapa sirkulasi karena pengaruh lokal (McBride, 2002).
Iklim di Indonesia pada umumnya dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang
memiliki periode berulangnya seperti Zona Konvergensi Inter Tropis/Inter Tropical
Convergence Zone (ITCZ) yang memiliki periode berulang 6 bulan, Angin monsun
yang memiliki periode berulang 12 bulan (Hermawan, 2010), Osilasi Madden Julian
yang memiliki periode berulang 2 hingga 3 bulan (Anonymous, 2013) serta osilasi dua
tahunan/Quasi Biennial Oscillation (QBO) yang memiliki periode berulang 20 hingga
32 bulan (Sathiyamurthy dan Mohanakumar, 2002)
Metode Fast Fourier Transform (FFT) merupakan metode untuk mengetahui
periodisitas sebuah data yang berulang kembali. Periodogram yang dihasilkan berupa
grafik yang menunjukkan nilai kekuatan kerapatan spektral dengan variabel periode
signal. Kekuatan Kerapatan Spektral (KKS) merupakan nilai kekuatan (daya) sebuah
signal dapat berulang kembali pada variabel frekuensi atau periode. Periode signal
hujan menunjukkan waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu siklus signal data
hujan. Periodogram akan menghasilkan periode dengan kekuatan kerapatan spektral
tertinggi (Sagita dkk, 2013).
Analisis spektral adalah analisis runtun waktu yang dapat menguraikan data ke
dalam himpunan gelombang sinus dan atau kosinus pada berbagai frekuensi yang dapat
digunakan untuk mencari periodisitas tersembunyi.
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah menentukan periodisitas tersembunyi
pada data curah hujan di wilayah pulau Lombok menggunakan metode Fast Fourier
Transform (FFT).

BAHAN DAN METODA
Lokasi Studi
Lokasi studi adalah wilayah pulau Lombok, lokasi ini dipilih karena wilayah ini
untuk memenuhi kebutuhan air irigasi tidak semua menggunakan irigasi teknis tetapi
ada beberapa wilayah yang hanya bergantung pada sumber setempat berupa mata air,
sungai dan hujan. Irigasi areal budidaya padi tidak semuanya mendapat aliran irigasi
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teknis, sehingga dampak perubahan iklim di wilayah ini dapat dibuktikan pada
ketersediaan air irigasinya.
Data dan Perangkat Lunak
a.
Penelitian ini menggunakan data curah hujan wilayah bulanan priode tahun 1990
– 2012. Data diperoleh dari 6 (enam) stasiun curah hujan di sekitar lokasi
penelitian yang terdiri dari : (1) Stasiun Selaparang; (2) Stasiun Keruak, (3)
Stasiun Sambelia; (4) Stasiun Pengga; (5) Stasiun Kopang; (6) Stasiun Sopak.
b.
Data diperoleh dari BMKG Selaparang dan BMKG Pertanian di Kediri Lombok
Barat.
c.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat komputer dengan
software MATLAB versi 2010a, Arc Gis 10.2, Microsoft exel dan Microsoft word
2007.
Analisis Karakteristik Curah Hujan Wilayah
Curah hujan yang menunjukkan besarnya curah hujan yang terjadi di suatu
daerah disebut curah hujan wilayah. Perhitungan curah hujan wilayah dari pengamatan
curah hujan di beberapa titik misalnya cara rerata aljabar, cara polygon Thiessen, cara
garis isohyet, cara garis potongan antara (intersection line method), dan cara dalam
elevasi (depth-elevation method).
Salah satu cara analisis karakteristik curah hujan wilayah adalah dengan
menggunakan metode Isohyet. Peta Isohyet digambarkan pada peta topografi
berdasarkan data curah hujan (interval 10 – 20 mm) pada titik pengamatan di dalam dan
sekitar daerah yang dimaksud. Luas bagian daerah antara dua garis isohyet yang
berdekatan diukur dengan planimeter. Curah hujan daerah dihitung menurut persamaan
seperti dibawah ini,

Keterangan :
R
= Curah hujan rerata tahunan
A1, A2
= Luas bagian antar dua garis isohyet
R1, R2, Rn
= Curah hujan rata – rata tahunan pada bagian A1, A2, …. , An
Cara ini rasoinal yang terbaik jika garis – garis isohyet dapat digambarkan
dengan teliti. Peta Isohyet dibuat menggunakan software ArcGis 10.2 dan hasil nya
dapat dilihat pada Gambar 1, di bawah ini.
Analisis Spektral
Kajian periodesitas data perlu dilakukan untuk menambah informasi mengenai
karakteristik dari data deret waktu, dan harus dilakukan pada kawasan frekuensi melalui
analisis spektral (Mulyana 2004). Analisis spektral atau Power Spektral Density (PSD)
adalah metode yang digunakan untuk mengestimasi fungsi densitas spectrum dari
sebuah data runtun waktu. Analisis spektral membahas mengenai cara menelaah
periodesitas data tersembunyi (hidden periodecities) yang sulit diperoleh pada saat
kajian dilakukan pada kawasan (domain) waktu. Analisis spektral yang digunakan yaitu
teknik Fast Fourier Transform (FFT). Metode ini menerapkan model yang sinusoidal,
sehingga akan menghasilkan nilai prediksi yang sama untuk setiap waktu (t) pada
periode kapanpun.
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:

Gambar 1.

Peta Isohyet

Prinsip dasar dari metode dekomposisi deret waktu adalah mendekomposisi
(memecah) data deret waktu menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masingmasing komponen dari deret waktu tersebut secara terpisah. Pemisahan ini dilakukan
untuk membantu meningkatkan ketepatan peramalan dan membantu pemahaman atas
perilaku deret data secara lebih baik (Makridakis dkk., 2003). Siklus juga mempunyai
frekuensi yaitu siklus yang dapat diselesaikan dalam 1 periode waktu. Indeks siklus
diperoleh dari persamaan yang digunakan untuk perhitungan rata-rata bergerak dibagi
dengan persamaan yang berfungsi untuk menghitung trend. Hal tersebut dilakukan jika
modelnya multiplikatif, tetapi jika modelnya aditif maka indeks siklus diperoleh dari
persamaan yang digunakan untuk perhitungan rata-rata bergerak yang dikurangi dengan
persamaan yang berfungsi untuk menghitung trend.
Definisi deret fourier adalah sebagai berikut (Hermawan 2003):

dimana:

Periodogram diaplikasikan pada suatu data curah hujan yang berbentuk data
deret waktu. Data curah hujan bulanan tersebut digunakan sebagai masukan fungsi (t)
pada persamaan deret Fourier yang kemudian di transformasikan dalam fungsi frekuensi
(ω). agar memperoleh persamaan Fast Fourier Transform (6)

Nilai kekuatan kerapatan spektral pada peridogram diperoleh dari :
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Prediksi Curah Hujan
Prediksi curah hujan dilakukan dengan menggunakan metode Artificial Neural
Netwok (ANN) backpropagation. Model ANN backpropagation melatih jaringan untuk
mendapatkan keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang
digunakan selama pelatihan serta kemampuan jaringan untuk memberikan respons yang
benar terhadap pola masukan yang serupa (tapi tidak sama) dengan pola yang dipakai
selama pelatihan. (Siang, 2005). ANN menggunakan sejumlah unit komputasi
sederhana yang disebut neuron. yang terhubungkan secara bersama membentuk
jaringan node (simpul) yang disebut jaringan syaraf, dimana meniru perilaku sel
tunggal otak manusia (Halide dan Ridd 2000). Pengolahan aktual dalam suatu jaringan
terjadi dalam simpul pada lapisan tersembunyi dan lapisan output. Lapisan input
memberi umpan kepada lapisan tersembunyi kemudian dalam lapisan tersembunyi
terjadi proses pembelajaran sehingga nilai output mendekati nilai target dengan galat
yang minimal (Habra 2005).
Langkah analisis prediksi curah hujan menggunakan ANN adalah sebagai berikut :
1. Fungsi Aktivasi
Fungsi aktivasi dilakukan untuk mengubah nilai masukan dalam satu range data
tertentu sehingga semua polanya memiliki jarak yang sama.
2. Proses Pelatihan (training)
Pada tahap training dilakukan beberapa kali percobaan untuk mendapatkan
parameter hidden layer dan learning rate yang baik. Training merupakan proses
pelatihan dari sistem jaringan syaraf yang mengatur nilai input serta bagaimana
pemetaannya pada output sampai diperoleh model yang sesuai.
3. Proses Pengujian (Testing)
Proses pengujian dilakukan untuk menguji prestasi pelatihan dan sebagai
pendukung jaringan terpilih sebagai jaringan yang tepat untuk model peramalan. Tahap
testing digunakan untuk menguji validasi data yang telah dilakukan pada proses
training dengan memasukkan data baru yang belum pernah dilatih sebelumnya untuk
mengetahui nilai error yang dihasilkan.
4.
Proses peramalan (Forecasting)
Proses peramalan dilakukan dengan menggunakan jaringan terpilih.
Langkah – langkah analisis sesuai dengan diagram alir berikut :
Mulai

Data Curah Hujan 6 Stasiun

Data Curah Hujan
Wilayah

Analisis Spektral

Prediksi Curah Hujan

Analisis Spektral

Selesai

Gambar 2. Diagram alir pemodelan curah hujan menggunakan metode Fast Fourier Transform FFT
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Spektral
Hasil analisis data curah hujan menunjukkan signal yang dibentuk oleh data curah
hujan selama kurun waktu 23 tahun memiliki tipe data periodisasi yang siklusnya
cenderung berulang pada waktu tertentu (Gambar 3).

Gambar 3.

Periodisasi data curah hujan runtun waktu (1990-2012)

Selanjutnya FFT akan menghasilkan bagian real dan imaginer dari signal tersebut
. (Gambar 3), yang merupakan bentuk koefisien Fourier didalam bidang yang komplek
yang dihasilkan oleh signal FFT. Dimana sumbu Y menyatakan bagian yang imaginer
sedangkan sumbu X menunjukkan bagian yang real. Besarnya magnitude dari hasil FFT
disebut Power . Selanjutnya power ini di plot dengan frekuensi dan hasilnya disebut
Peridiogram. Untuk melihat sebaran data curah hujan selama 37 tahun (1990-2012)
dilakukan plotting data dengan hasil seperti Gambar 4.

Gambar 4. Plot data curah hujan (19902012)

Gambar 5. Periodogram data curah hujan
(1990-2012)

Hasil plotting data menunjukkan bahwa data curah hujan wilayah pada lokasi
penelitian mempunyai sebaran yang cukup merata dimana hanya sedikit data yang
berada diluar garis data lainnya (pencilan). Hasil analisis ini membuktikan bahwa data
yang digunakan baik untuk dijadikan data model.
Hasil analisis periodogram curah hujan menunjukkan periodisitas curah hujan
yang memiliki nilai Kekuatan Kerapatan Spektral (KKS) yang tertinggi yaitu 11,97
atau dapat dibulatkan menjadi 12 bulan/siklus (Gambar 5.). Hal ini menunjukkan
bahwa karateristrik perubahan curah hujan, cenderung akan mengalami kenaikan atau
penurunan curah hujan setiap ±12 bulan sekali. Periode dengan KKS tertinggi
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menunjukkan periode data curah hujan yang paling sering berulang. Analisis
periodogram curah hujan menunjukkan besarnya frekuensi data untuk masing-masing
siklus fase dan frekuensinya. Hasil analisis periodogram menunjukkan bahwa curah
hujan di wilayah pulau Lombok dipengaruhi angin monsun yang menyebabkan pola
curah hujan di wilayah tersebut memiliki satu puncak curah hujan selama setahun.
Prediksi Curah Hujan
Prediksi curah hujan menggunakan metode Artificial Neural Network (ANN)
Backpropagation memperoleh nilai terbaik arsitektur jaringan adalah 1-20-1 yaitu 1
input layer berisi data curah hujan 20 hidden layer, dan 1 output berisi data curah hujan
hasil prediksi dengan nilai MSE 0,001. Performa pengujian/validasi data dapat dikenali
dengan baik sesuai hasil pengujian MSE = 0.0129. Tahap testing menggunakan metode
feedforward (langkah maju) dengan arsitektur 1-20-1, learning rate (α) = 0,9. Tahap
testing tersebut menghasilkan nilai kuadrat error sebesar 0.0116. Model yang telah
didapatkan digunakan untuk memprediksi curah hujan. Hasil prediksi (Gambar 6)
menunjukkan error yang cukup baik yaitu MSE= 0.07.

Gambar 6. Hasil predisi ANN dibandingkan dengan data sebenarnya
Setelah melakukan pemodelan, maka model yang telah didapatkan digunakan
untuk memprediksi bagaimana keadaan hingga 23 tahun mendatang menggunakan
input data yang telah dimiliki dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan real
data/data yang sebenarnya (Gambar 7).

Gambar 7. Validasi Model ANN dengan Data Sebenarnya
Garis yang berwarna abu abu adalah nilai curah hujan yang sebenarnya,
sedangkan garis yang warna hitam adalah nilai curah hujan yang dihitung menggunakan
model ANN. Langkah berikutnya yaitu menghitung nilai error (perbedaan antara nilai
perhitungan model ANN dengan data sebenarnya). Hasilnya seperti tampak pada
Gambar 8.
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Gambar 8. Data error validasi model ANN dengan Data sebenarnya
Data error tersebut kemudian dianalisis spektral menggunakan analisis FFT
untuk mengetahui nilai/informasi yang bisa diekstrak terkait dengan perubahan siklus
atau nilai ekstrim yang terdapat pada data error hasil perbandingan antara ANN dan
data sebenarnya. Dalam analisis FFT, salah satu parameter yang harus diperhatikan
adalah terkait dengan nilai parameter “nyquist” yaitu parameter untuk pencuplikan data
sampling analisis FFTnya. Sampling yang digunakan adalah 12 bulan/12 data per
sample hal ini disebabkan karena hasil analisis FFT pada siklus curah hujan
menunjukkan bahwa karakteristrik curah hujan siklus nya adalah tiap 12 bulan/siklus.
Data ini kemudian digunakan untuk menjadi jumlah sampling data pada Fourier
analysis terhadap nilai error dari model ANN yang digunakan untuk menganalisis pola
perubahan iklim (data ekstrim berdasarkan error/perbedaan siklus normal berbasis
model ANN dengan data sebenarnya). Hasil yang diperoleh seperti pada Gambar 9.

Gambar 9. Periodogram waktu terjadinya perubahan siklus curah hujan
berdasarkan data model ANN dan data sebenarnya
Data tersebut menunjukan bahwa terjadi nilai perubahan siklus ekstrim pada
data error antara model ANN dengan data sebenarnya pada bulan ke 71.6767 atau
sekitar 5-6 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada suatu gejala perubahan data ekstrim
terjadi pada tahun ke 5-6. Sebagai keterangan sumbu x dari grafik hasil analisis FFT
adalah “data bulan per siklus” sedangkan sumbu y adalah power/ amplitude data nya.
Azteria dkk., (2008) menggunakan metode spektral untuk analisis pola curah hujan di
Koto tabang, Padang panjang dan Sicincin menunjukkan ketiga wilayah tersebut
memiliki pola yang sama dengan pola Monsun yaitu berosilasi sekitar 12 bulan dan
hasil ini menunjukkan perbedaan dengan pola di kota Bandung dimana selain siklus 12
bulanan juga terdapat siklus 6 bulanan yang kuat. Sagita dkk, (2013) melakukan analisa
spektral data curah hujan di Sulawesi Utara dan telah menghasilkan peta distribusi
spasial periodisitas spektral wilayah Sulawesi Utara yang terklasifikasikan menjadi dua
tipe periodisitas curah hujan yang memiliki kekuatan kerapatan spektral tertinggi
dengan periode 36 dasarian (satu tahun) dan Lima tipe periodisitas curah hujan yang
memiliki kekuatan kerapatan spektral tertinggi ke dua dengan periode 3-11 dasarian,
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periode 18 dasarian, periode 36 dasarian, periode 60-110 dasarian dan periode 359
dasarian
KESIMPULAN
Hasil analisis data curah hujan menggunakan metode Fast Fourier Transform
(FFT) adalah sebagai berikut
1.
Periodisitas curah hujan memiliki nilai Kekuatan Kerapatan Spektral (KKS)
tertinggi 11,97 atau dapat dibulatkan menjadi 12 bulan/siklus, artinya
karateristrik curah hujan, cenderung akan mengalami kenaikan atau penurunan
curah hujan setiap ±12 bulan sekali (siklus hidrologi).
2.
Curah hujan di pulau dipengaruhi angin monsun yang menyebabkan pola curah
hujan di wilayah tersebut memiliki satu puncak curah hujan selama setahun.
3.
Prediksi curah hujan menggunakan metode Artificial Neural Network (ANN)
Backpropagation memperoleh nilai terbaik arsitektur jaringan adalah 1-20-1 Hasil
prediksi menunjukkan error yang cukup baik yaitu MSE= 0.07.
4.
Silus perubahan curah hujan terjadi dalam kurun waktu 71.6767 bulan atau
sekitar 5-6 tahun.
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STRATEGI PENGEMBANGAN AGROWISATA STROBERI ORGANIK
DI KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA
Agnes E. Loho, Ribka M. Kumaat *
*Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado
E-Mail: loho.agnes@ymail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui usahatani stroberi organik dan
menelusuri pengembangan kebun agrowisata Kota Tomohon, (2) mengetahui persepsi
petani dan konsumen terhadap stroberi organik, (3) menelusuri lembaga penunjang
pengembangan stroberi organik (4) merumuskan strategi pengembangan kebun
agrowisata stroberi organik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode survei dan Fokus Grup Diskusi. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara
sengaja yaitu daerahyang merupakan sentra produksi tanaman stroberi di Kota
Tomohon.Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan
analisis
SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden menunjang
pengembangan agrowisata organik dan sangat potensial untuk dikembangkan namun
pengembangannya belum ada. Pendapatan rata-rata petani stroberi organikdi Kelurahan
Rurukan perbulan sebesar Rp 2.679.630 dan konsumen puas dengan stroberi organik.
Strategi yang dapat dikembangkan dalam pengembangan agrowisata stroberi organik di
Kota Tomohon adalah strategi agresif dengan mengadakan perluasan stroberi organik
melalui kerjasama dengan stakeholder untuk penataan kebun stroberi dalam satu
hamparan yang luas, pemanfaatan pekarangan dan daerah tujuan wisata lainnya. Perlu
ditiningkatkan kerjasama antar Pemerintah, stakeholder, lembaga penunjang dan
pendampingan dalam pengembangan agrowisata stoberi organik.
Kata Kunci: Agrowisata, Analisis SWOT, Kelurahan Rurukan, Stroberi organik.,
Strategi pengembangan
ABSTRACT
This study aims to (1) know the farm organic strawberries and explore plantation
development of agrotourism in Tomohon, (2) determine the perception of farmers and
consumers of organic strawberries, (3) explore supporting institutions in the
development of organic strawberries (4) formulating development strategies garden
agrotourism strawberries organic. The method used in this study is a survey and Focus
Group Discussions. The choice of location research done on purpose, namely the area
which is the center of the strawberry plant production in Tomohon. The analysis used in
this research is descriptive analysis and SWOT analysis. The results showed that the
respondents support the development of organic agrotourism and potential for
development, but there has been no development. Average revenue organic strawberry
farmers in Sub Rurukan monthly Rp 2.67963 million per harvest and consumers are
satisfied with organic strawberries. The strategy can be developed in the development
of agro organic strawberries in Tomohon is an aggressive strategy by conducting the
expansion of organic strawberries through cooperation with regional stakeholders to
the arrangement of strawberries in a vast expanse, utilization of the yard and other
tourist destinations. Need to increase synergy between Goverment, stakeholder,
institutions supporting and assisting in the development of agro organic strawberries.
Keywords: Agro-tourism, SWOT analysis, Development Strategy, Organic
Strawberries,Rurukan Village.
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LATAR BELAKANG
Kota Tomohon sudah lama dijadikan sebagai kota agrowisata, terutama
kelurahan Rurukan dan Rurukan I yang mempunyai panorama perbukitan yang indah
dengan udaranya yang sejuk. Namun kenyataanya pengembangan Kota Tomohon
sebagai kota agrowisata belum mengalami kemajuan yang berarti. Sejalan dengan
perkembangan kesadaran akan keamanan pangan dan dalam menunjang pembangunan
pertanian yang berkelanjutan maka stroberi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi
diangkat untuk dicari sebuah solusi dalam mengangkat tingkat pendapatan petani, dan
mengembangkan Kota Tomohon sebagai tujuan wisata khususnya agrowisata agar
semakin banyak wisatawan untuk menikmati buah stroberi yang aman dan dapat belajar
budidaya stroberi sambil menikmati panorama yang indah.
Hasil penelitian Rumengan et.al (2015) menunjukkan bahwa di Kelurahan
Rurukan terdapat kelompok tani yang mengusahakan stroberi secara organik dan
anorganik. Kinerja agribisnisnya tergolong cukup tinggi. Pendapatan rata-rata petani
stroberi di Kelurahan Rurukan Rp 2.679.630 perpanen (Wuner, 2015) dan hasil
penelitian yang sejalan dari Widiyantoro menunjukkan dari luasan 100 m2 dapat
menghasilkan pendapatan sebesar Rp 3.000.000/panen.. Menurut Rukmana (1998), R/C
ratio stroberi sebesar 1.29.
Ditinjau dari pengembangan stoberi di Kabupaten
Purbalingga, Purnomo (2008) menyimpulkan bahwa
strategi yang dapat ditempuh
adalah berupa peningkatkan permodalan, adopsi teknologi pengolahan hasil,
penambahan pendidikan serta permodalan, dan penerapan konsep agrowisata yang lebih
menarik bagi pengunjung. Di Malaysia pengembangan agrowisata stroberi dipusatkan
di kawasanan Cameroon Highland (Rukmana, 1998). Selanjutnya hasil penelitian
Tangkulung et.al (2015) tentang prefernce konsumen terhadap sayuran organik ditinjau
dari segi harga, kesegaran, ketersediaan, dan kemasan di Hypermart Manado
menunjukkan tingkat kepuasan konsumen masuk dalam kategori puas.
Peningkatan jumlah wisatawan di Kota Tomohon terhadap kunjungan
wisatawan alam menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada
tabel 1.
Tabel 1. Kunjungan Wisatawan di Kota Tomohon
Wisatawan Mancanegara
Tahun
(orang)

Wisatawan Nusantara
(orang)

2013

16.254

126.597

2014

14.023

132.102

2015

14.734

192.332

Sumber: Dinas Parawisata Kota Tomohon, 2016
Tabel 1 menunjukkan bahwa perkembangan kunjungan wisatawan nusantara
menunjukkan perkembangan yang positif sementara kunjungan wisatawan mancanegara
menunjukkan perkembangan negatif namun cenderung menaik pada tahun 2015.
Terdapat tiga tujuan wisata yang paling mendominasi di Kota Tomohon yaitu tujuan
wisata Danau Linouw, Gunung Mahawu, dan Bukit Doa Mahawu. Secara rinci jumlah
kunjungan wisata berdasarkan tujuan disajikan dalam tabel 2.
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Tabel2. Kunjungan Wisatawan menurut Tujuan Tahun 2015
Wisatawan
Wisatawan Nusantara
Mancanegara
Tujuan Wisata
(%)
(%)
Danau Linouw

44,94

11,08

Gunung Mahawu

27,28

8,31

Bukit Doa Mahawu

13,70

69,70

Sumber: Dinas Parawisata Kota Tomohon, 2016
Tujuan wisata Danau Linouw dan Bukit Doa terletak di Kota Tomohon
sedangkan tujuan wisata Gunung Mahawu terletak di Kelurahan Rurukan. Tabel 2
menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara lebih menyukai Danau Linouw
sedangkan wisatawan Nusantara lebih menyukai tujuan wisata Bukit Doa. Namun
mempunyai kesamaan dalam tujuan wisata Gunung Mahawu.
Sejalan dengan program Pemerintah yang telah menetapkan tahun 2010 sebagai
tahun go organicuntuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan yang
berkelanjutan dan keamanan pangan yang jika dikaitkan dengan program peningkatan
kesejahteraan petani melalui pengembangan agrowisata, maka perlu diadakan penelitian
untuk menetapkan strategi pengembangan agrowisata stroberi organik di Kota
Tomohon.
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi pengembangan agrowisata
storberi organik melalui penelusuran usahatani organik yang telah diusahakan petani,
pengembangan kebun agrowista di kota Tomohon, persepsi konsumen terhadapstroberi
organik, lembaga penunjang.
BAHAN DAN METODA
Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Tomohon, Kecamatan Tomohon Timur dengan
mengambil dua Kelurahan yang dipilih dengan sengaja berdasarkan sentra produksi
tanaman stroberi organik dan mempunyai pemandagan yang indah.
Kelurahan
Rurukan dan kelurahan Rurukan I merupakan daerah yang dipilih karena merupakan
daerah sentra produksi dan memiliki panorama bukit yang indah. Penelitian ini
dilakukan selama 3 bulan yaitu bulan Mei hingga Juli tahun 2016.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data berupa (a) wawancara, (b) observasi, (c) studi
literatur, (d)pencatatan, dan (e) Fokus Group Discussion (FGD)
Data primer diperoleh
secara langsung dari petani, penyedia sarana
produksi,konsumen, dan kelembagaan pendukung agribisnis stroberi. Data sekunder
merupakan data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait dengan
penelitian antara lain Dinas Pertanian, Subdinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tomohon, BAPPEDA, Dinas Pariwisata dan
lembaga yangtermasuk subsistem agrobisnis stroberi (stake holder) di Kota Tomohon
dan penelusuran pustaka melalui hasil penelitian yang telah dilakukan.
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Metode pengambilan Contoh
Contoh dalam peneltian ini adalah responden yang diambil dari tiga kelompok
tani yang mengusahakan storberi Organik sebanyak 12 responden dan 6 petani stroberi
organik yang tidak dalam kelompok tani yang diambil secara acak sederhana.
Konsepsi Pengukuran Peubahan
a. Faktor Internal meliputi kekuatan dan kelemahan meliputi:
Potensi wisata,
respons masyarakat terhadap pengembangan stroberi
organik,pengembangan budaya setempat, animo petani, luas lahan, lama
berusahatani stroberi organik, ketersedian sarana produksi, ketersediaan teknologi
pertanian organik, , kerjasama petani dengan lembaga yang terkait.
b. Faktor Eksternal meliputi peluang dan ancaman meliputi
Kecocokan lahan untuk berusaha tani, Selera konsumen, kebijakan pemerintah,
harga stroberi, ketertarikan invertor untuk wisata , isue produk organik, promosi,
pengembangan, faktor-faktor pendukung pengembangan kebun agrowisata
storberi organik, cuaca, penggunaan pestisida oleh petani lainnya, serangan hama
dan penyakit
Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalami penelitian ini adalah analisis SWOT
HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Lokasi Penelitian
Kelurahan Rurukan dan Rurukan I terletak di Kecamatan Tomohon Timur Kota
Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dan berada pada ketinggian 1100-1300 dpl dengan
luas wilayah 350 Ha. Sedangkan Kelurahan Rurukan I berada pada ketinggian 1080 dpl
dengan luas 155,8 Ha. Kelurahan ini terletak di kaki Gunung Mahawu dengan suhu 18o
C - 30oC. Lokasi ini dapat ditempuh sekitar 1 jam dari Kota Manado dan 15 menit dari
Kota Tomohon.
Jumlah penduduk tahun 2015 menurut matapencaharian sebagian besar sebagai
petani yaitu di Desa Rurukan 48,9% dari 229 jiwa dan di Rurukan I sebesar 47,1% dari
231 jiwa.
A. Potensi Agrowisata
Lokasi pertanian di daerah ini berada di daerah perbukitan sehingga memberikan
panorama yang indah dengan sistem penanaman terasering. Dari lokasi kaki Gunung
Mahawu menuju kawa Gunung Mahawu dapat melihat pemandangan Kota Manado dan
Danau Tondano, sedangkan dari Puncak Bukit Temboan dan Puncak Rurukan Baru
(Bukit Wowona) dapat melihat pelabuhan Bitung, Gunung Kelabat, Selat Lembeh dan
Danau Tondano. Hal ini merupakan potensi daerah ini untuk pengembangan
agrowisata.
Tanaman yang paling banyak dibudidayakan petani di daerah ini adalah sayuran
dataran tinggi seperti kubis, wortel, petsai, daun bawang diikuti dengan bunga kool,
brocolly, caisin dan lainnya. Di sekitar Bukit Temboan terdapat Kebun Stroberi yang
merupakan tanaman yang dikembangkan oleh kelompok tani Agape, dan kelompok
tani Hatake Gambate, sedangkan di kaki Mahawu terdapat kelompok tani Kina. Stroberi
dikenal petani dari pelatihan baik di Jawa maupun di Jepang. Kelompok tani Agape
memulai budidaya stroberi sejak 2006 sedangkan kelompok tani Kina pada tahun 2010.
Pada kemarau yang panjang tahun 2015 kelompok tani Kina menghentikan penanaman
stroberi sedangkan kelompok tani Agape dan kelompok tani Hatake Gambate, yang
merupakan pengembangan dari Kelomok tani Agape, masih membudidayakan.
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Budidaya tanaman stroberi untuk kelompok tani Agape dengan menggunakan
pupuk organik yang berasal dari pupuk kandang yang difermentasiselama dua minggu
dengan sistem bedeng yang diberi mulsa plastik. Pengendalian hama dilakukan secara
mekanis sehingga petani.Kelompok Tani Agape selain memasarkan stroberi di bukit
Temboan yang berada sekitar kebun, juga menjualnya di supermarket yang ada di
Tomohon dan Manado dengan harga Rp 100.000 – Rp 150.000/kg, sedangkan
kelompok tani lainnya memasarkan di Supermarket Cool yang terletak di Tomohon dan
fresh mart yang terletak di Kota Manado.
B. Dukungan Masyarakat
Pencetus program agrowisata di Kelurahan Rurukan dan Rurukan I adalah Bapak
Siregar. Kepindahan Beliau ke Jakarta menyebabkan perkembangan agrowisata tidak
berkelanjutan. Meskipun demikian respons masyarakat terhadap
pengembangan
agrowisata stroberi positif. Usahatani stroberi organik sudah mulai diusahakan sejak
tahun 2006 namun masih dalam skala yang kecil yang diusahakan oleh anggota
kelompok tani dengan lokasi yang terpencar-pencar.
Usaha Pemerintah untuk menjadikan Rurukan sebagai tujuan agrowisatawisata
juga sudah ada, dengan mengadakan festifal bulan purnama dan menggalakan
pembentukan sanggar budaya namun sayang usaha ini tidak berkelanjutan.Adanya
pengembangan tujuan wisata baru Bukit Rurukan Baru, Wawona,mendapat dukungan
masyarakat berupa kerjasama dalam menyambut tamu dengan pakaian kebesaran dan
masyarakat membuka kantin untuk wisatawan. Kunjungan wisatawan ke tempat ini
membuka peluang untuk menunjang pengembangan agrowisata stroberi organik.
Strategi Pengembangan Agrowisata Stroberi Organik
Penentuan strategi pengembangan agrowisata stroberi organik diperoleh dengan
menggunakan tahapan sebagai berikut:
1. Tahap Identifikasi
Dalam tahap ini dilakukan untuk memperoleh faktor internal dan eksternal.
Faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, Sedangkan faktor eksternal berupa
peluang dan ancaman. Hasil identifikasi faktor internal disajikan dalam tabel 3,
sedangkan identifikasi faktor eksternal pada tabel 4.
a)

Faktor Internal
Tabel 3. Identifikasi Faktor Internal Agrowisata Stroberi
Kekuatan
Kelemahan
1. Potensipendukung wisata alam 1. Penataan kebun stroberi
Gunung Mahawu, Bukit Temboan, 2. Tersebarnya kebun stroberi
airterjun, pemandian air panas .
dengan luasan yang sempit
2. Terpeliharanya Budaya Kabasaran
3. Fasilitas
agrowisata
belum
3. Respons masyarakat yang positif
memenuhi 5A
akan agrowisata stroberi organik
4. Pembinaan agrowisata secara
4. Adanya investor baru yang mulai
lengkap
membuka tempat wisata baru 5. Koordinasi antar lembaga
Bukit Rurukan Baru (Wawona)
6. Kurang berkembangnya sanggar
5. Petani sudah dapat membuat
dan budaya setempat
pupuk organik sendiri.
6. Kualitas nuah stroberi yang aman

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

802

b) Faktor Eksternal
Tabel 3. Identifikasi Faktor Eksternal Agrowisata Stroberi
Peluang
Ancaman
1. Agroklimat yang cocok untuk 1. Pencemaran lahan areal organik
pengembangan stroberi
oleh penggunaan agrokimia dari
2. Kesadaran konsumen akan
petani lain.
keamanan pangan
2. Cuaca yang ekstrim
3. Peningkatan jumlah wisa- 3. Serangan hama dan penyakit
tawan.
4. Harga stroberi yang tinggi
5. Ketertarikan masyarakat akan
pengembangan
agrowisata
stroberi.
6. Rencana pembuatan Kawasan agrowisata Rurukan
2.
a)

Tahap Evaluasi
Matriks Evaluasi Faktor Internal
Matriks hasil evaluasi internal
menunjukkan bahwa kekuatan dalam
pengembangan agrowisata stroberi organik adalah adanya kualitas stroberi yang aman
dikuti adanya lokasi wisata alam sebagai penunjang, respons masyarakat yang positif
serta petani sudah dapat menyediakan sendiri pupuk organik, wisata lain sebagai
penarik wisatawan berkunjung di kawasan agrowisata. Hal ini sangat dimungkinkan
karena selesai wisatawan mengunjungi tujuan wisata lainnya yang jaraknya tidak jauh
dari lokasi, dapat menikmati kesegaran rasa dari stroberi organik. Sedangkan
kelemahan terbesar adalahbelum tertatanya kawasan agriwisata serta kurangnya
pengetahuan masyarakat tentang pengembangan agrowisata dan fasilitasnya.
Tabel 5. Matriks Evaluasi Interal
Faktor Internal
No
KEKUATAN (S)
Potensi wisata alam sebagai pendukung
1
Terpeliharanya budaya setempat
2
Respons masyarakat yang positif
3
Adanya investor baru
4
Petani sudah dapat membuat pupuk organik
5
Kualitas stroberi yang aman
6
TOTAL
KELEMAHAN (W)
Promosi
1
Penataan kawasan agrowisata stroberi
2
Fasilitas agrowisata 5A
3
Pembinaan SDM dalam pengembangan
4
agrowisata
Pengembagan budaya setempat
5
TOTAL
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Bobot
(a)
0,07
0,05
0,07
0,06
0,07
0,19
0,49
(a)
0,08
0,12
0,10
0,07

Rating
(b)
3,9
3,1
3,6
4
3,5
3,6

0,06
0,51

3

(b)
1,5
1,8
2
3,1

Nilai
(axb)
0,27
0,15
0,25
0,24
0,25
0,68
1,84
(axb)
0,12
0,22
0,2
0,22
0,18
0,94
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b) Matriks Evaluasi Faktor Eksternal
Matriks evaluasi eksternal yang tersaji pada tabel 6 menunjukkkan bahwa
peluang terbesar adalah agroklimat diikuti oleh jumlah kunjungan wisatawan
sedangkan ancaman terbesar adalah pencemaran lahan areal organik dan cuaca ekstrim.
Tabel 6 Matriks Evaluasi Ekstrenal
Faktor Internal
No
PELUANG (O)
Agroklimat yang menunjang
1
Kesadaran konsumen akan keamanan pangan
2
Teknologi pengolahan buah stroberi
3
Jumlah wisatawan yang meningkat
4
Harga Stroberi yang tinggi
5
Masyarakat menunjang pengembangan stroberi
6
Rencana pembuatan kawasan agrowisata
7
Rurukan
TOTAL
ANCAMAN (T)
1
2
3

3.

Pencemaran lahan areal organik
Cuaca ekstrim
Serangan hama dan penyakit:

Bobot
(a)
0,14
0,09
0,08
0,11
0,08
0,07
0,06

Rating
(b)
3,9
2,5
2
3,6
3,2
3,7
3

0,63
0,2
0,11
0,37
0,37

Nilai
(axb)
0,55
0,22
0,16
0,40
0,26
0,26
0,18
2,02

4
3,5
3

0,8
0,38
0,18
1,37

Tahap Pencocokan
Posisi pengembangan agrowisata disajikan dalam gambar 1.
PELUANG
2,02
PELUANG

UANG

0,65
KELEMAHAN

0,94

0,9

1,84

KEKUATAN

1,37
ANCAMAN

Gambar 1. Diagram Matriks SWOT
Berdasarkan hasil pemetaan dari gambar 1 mengindikasikan faktor kekuatan
dan peluang hampir berimbang namun kekuatan masih lebih mendominasi. Dengan
demikian peluang pengembangan agrowisata organik besar dengan menggunakan
srategi agresif.
4.

Tahap Keputusan
Berdasarkan hasil evaluasi pada tabel 5, tabel 6, dan tahap sinkronisasi, maka
pengembangan agrowisata stroberi organik mempunyai potensi yang besar untuk
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dikembangkan di kelurahan Rurukan dan Rurukan I dengan menggunakan strategi
agresif. Potensi alam yang mendukung berupa panorama bukit yang indah dengan
suhu yang nyaman serta kualitas stroberi yang aman untuk dikonsumsi merupakan
kekuatan utama. Meskipun demikian luasan yang kecil dan terpencar serta fasilitas
pendukung merupakan kelemahan utama. Kunjungan wisatawan yang terus bertambah
merupakan faktor penarik dan harga yang tinggi dari stroberi dapat memotivasi petani
dalam budidaya dan pengolahannya. Untuk mempercepat pengembangannya perlu
kerjasama dan sinergitas antara stakeholder, Pemerintah, lembaga pendukung, dan
petani dalam pelaksanaannya.
Secara rinci stategi yang dapat dikembangkan berupa:
1. Strategi S-O berupa (a) menata kawasan agrowisata dalam hamparan yang
luasmelaluikerjasama antara stakeholder sebagai pengembangan kawasan wisata dan
masyarakat sebagai pendukung yang menyajikan budaya lokal dan teknologi
pengolahan buah stroberi. (S1,S2,S3,S4, O1,O4) dan (b) Mengembangkan ekonomi
petani melalui pembelian stroberi segar dan stroberi olahan oleh stakeholder (S2,
S5,S6,O3, O5)
2. Stategi W-O berupa (a) Pemerintah membuat program pemanfaatan pekarangan
dengan budidaya stroberi dalam polybag sehingga dapat memenuhi permintaan
konsumen dan mendukung ketersediaan bahan baku stroberi olahan dan
meningkatkan fasilitas 5 A (W1,W2, W3); (b) Pendampingan kepada masyarakat
berupa peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia dalam menunjang
pengembangan agrowisata (W4,W5,O6)r
3. Strategi S-T berupa (a) Menata keberlanjutan lahan stroberi organik agar bebas dari
penggunaan agrokimia dalam pemeliharaan tanaman (S3, S4, S5, T1, T2); (b)
Memproduksi pupuk dan pestisida organik (S5,T1, T3)
4. Strategi O-T berupa (a) Merancang kawasan agrowisata (W1W2, W4, W5, W6, W7,
O3, O5); (b) pengembangan kelompok pembuatan pupuk dan pestisida organik (S5,
T1, T2)
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Stroberi dibudidayakan diKelurahan Rurukan dan Rurukan I sejak tahun 2006
dengan pendapatan rata-rata sebesar Rp 2.679.630/panen . Kelurahan ini
mempunyai potensi yang besar untuk pengembangan agrowisata stroberi berdasarkan
ketinggian tempat dan keindahan panorama bukit. Respons masyarakat positif untuk
pengembangan agrowisata.
2. Strategi untuk pengembangan agrowisata organik berupa:
a. Strategi S-O berupa penataan kawasan agrowisata melalui kerjasama antara
stakeholder sebagai pengembangan kawasan wisata dan masyarakat sebagai
pendukung yang menyajikan budaya lokal dan teknologi pengolahan buah
stroberi.
b. Stategi W-O berupa Kebijakan Pemerintah untuk membuat program pemanfaatan
pekarangan dengan budidaya stroberi dalam polybag. Selain itu Mengadakan
pendampingan untuk sumberdaya manusia dalam menunjang pengembangan
agrowisata
c. Strategi S-T berupa menata keberlanjutan lahan stroberi organik
d. Strategi O-T merancang kawasan agrowisata, pengembangan kelompok
pembuatan pupuk dan pestisida organik
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Saran
1.
2.
3.

Perlu adanya sinergitas antara stakeholder, petani dan Pemerintah serta lembaga
yang terkait dalam menunjang pengembangan kawasan stroberi organik
Perlu dicarikan model kawasan agrowisata stroberi organik di Kota Tomohon.
Pencanganan “go organik” terus diupayakan agar tercipta lingkungan yang lestari
dengan masyarakt yang sehat.
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PENGUKURAN MARKET POWER PADA PEMASARAN CABE
DI PULAU LOMBOK1
(MEASURING MARKET POWER OF CHILLI MARKET IN LOMBOK)

Anas Zaini
Fakultas Pertanian Universitas Mataram

ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengukur derajat kekuatan pasar yang dimiliki
petani/pedagang cabe di Pulau Lombok dengan menggunakan model Oligopolistik
Dinamik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan keseimbangan jangka
panjang antara harga dan kuantitas cabe rawit. Permintaan cabe bersifat inelastik dan
terjadi overshooting sebesar 9% manakala terjadi ketidakseimbangan tersebut. Produsen
dan pedagang kurang responsif terhadap perubahan harga namun terjadi penyesuaian
sebesar 60% manakala biaya marjinal menyimpang dari perceived marginal revenue.
Struktur pasar cabe rawit bersifat kompetitif sehingga petani dan pedagang tidak
memiliki kekuatan pasar untuk mengendalikan harga.
ABSTRACT
Chilli price is among the most volatile agricultural product in Lombok. As volatility is
closely related to market power, this reasearch is mainly aimed at measuring the degree
of market power owened by producers and traders. By utilizing olygopoly model in
error correction framework, this research indicate that the demand for chilli is inelastic
either in the short run or in the long run. Results also suggest that there is overshooting
as many as 9 % when consumer adjust marjinal cost to its marginal utility. On the
other side elasticity of supply is also inelastic and adjustment parameter indicate 60%
correction when marginal cost deviates to its marginal revenue. Lastly study concludes
that chilli market to be competitive as producer/trader has no market power to influence
price.

LATAR BELAKANG
Agribisnis cabe merupakan salah satu komoditi pertanian yang paling sering
mengalami fluktuasi harga musiman, oleh karena itu ia semestinya dikembangan
melalui pendekatan yang komprehensif terlebih mengingat fluktuasi harga tersebut
sangat tajam pada saat harga “anjlok” dengan harga ketika “melambung”. Itulah
alasannya mengapa agribisnis cabe tergolong usaha yang penuh resiko namun memiliki
potensi penerimaan tinggi, high risk but high return. Bagi petani cabe di daerah ini
berlaku istilah jika ingin kaya tanamlah cabe, namun jika ingin miskin tanam cabe juga.
Karena sifatnya yang sering berfluktuasi secara tajam tersebut maka cabe merupakan
komoditi penyumbang penting laju inflasi daerah (termasuk NTB) dan nasional
sehingga Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik senantiasa mengawasi pergerakan
harganya cabe di setiap daerah. Dengan karakteristik harga yang sering berfluktuasi
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tersebut maka peran penelitian perguruan tinggi menjadi sangat penting dan semakin
tertantang guna menemukan solusi harga yang adil bagi para pihak.
Penelitian guna menemukan harga yang efisien semakin mendesak untuk
dilakukan mengingat cabe merupakan salah satu komoditi unggulan NTB. Pada akhir
tahun 2012, Bank Indonesia (BI) bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB)
melakukan survai untuk mengidentifikasi komoditi unggulan daerah. Hasil yang
menarik adalah munculnya komoditi cabe sebagai salah satu dari 10 komoditi unggulan
daerah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Hal ini semacam karunia
tersembunyi yang ditemukan dengan tidak sengaja. Komoditi ini berada pada kwadran
III yang memiliki potensi tinggi dengan prospek cukup baik. Dikatakan karunia
tersembunyi karena propinsi NTB terutama Pulau Lombok dikenal dengan makanan
khasnya ayam taliwang dan pelecing kangkung yang sangat pedas sehingga menjadi
salah satu daya tarik bagi banyak wisatawan domestik pencinta kuliner yang menyukai
cita rasa pedas. Meskipun Pulau Lombok bukan padanan yang tepat sebagai Pulau
Cabe, namun image ini sudah menjadi pengetahuan umum wisatawan sehingga
mengapa tidak memanfaatkan image ini sebagai brand daerah dan menggunakannya
untuk promosi murah namun sangat efektif (BI, 2012).
Hasil penelitian Zaini (2014) mengindikasikan bahwa volatilitas harga cabe
rawit di Pulau Lombok semakin tinggi dengan berjalannya waktu. Selain itu pedagang
cabe sangat responsif terhadap goncangan positif yang menyebabkan harga naik namun
kurang responsif terhadap goncangan negatif yang menyebabkan harga turun. Hal ini
mengindikasikan derajat tertentu kekuatan pasar (market power) yang dimiliki
pedagang. Oleh karena itu tulisan ini ditujukan untuk menguji adanya kekuatan pasar
yang dimiliki pelaku pemasaran cabe di pulau Lombok.
KERANGKA TEORI
Menurut pandangan new-Keynessian pasar tidaklah sempurna (imperfect market)
sehingga harga barang akan lebih tinggi dari biaya marjinalnya. Mekanisme bekerjanya
model adalah permintaan terhadap faktor produksi ditentukan dengan menyamakan
harga input (input price) dengan penerimaan marjinal faktor produksi tersebut
(marginal revenue product of input). Pada pasar persaingan sempurna di sisi output,
nilai produk marjinal sama dengan harga output, sementara pada pasar yang tidak
sempurna harga output ditentukan oleh biaya marjinal ditambah mark-up, dan ukuran
kekuatan pasar (market power) diindikasikan dengan besarnya mark-up tersebut.
Fenomena harga yang lebih tinggi dari biaya marjinal (mark up over marginal
cost) merupakan isu penting pada pasar yang tidak sempurna dan ia juga digunakan
sebagai ukuran kekuatan pasar pada suatu industri. Namun demikian pengukurannya
pada tingkat perusahaan relatif sulit. Penyebab utamanya adalah mark-up merupakan
perbandingan (ratio) harga dengan biaya marjinal yang tak teramati (unobserved
marginal cost) sebagai akibat peningkatan output. Informasi ini biasanya tidak tersedia
karena data perusahaan dan industri merupakan data rata-rata untuk periode tertentu
(biasanya satu tahun). Selain itu pada tingkat perusahaan pencatatan input dan output
menjadi problematik karena data umumnya berupa penerimaan dan biaya, bukan data
fisik input dan output. Permasalahan lain adalah informasi tentang harga output
perusahaan, tingkat upah dan harga input lainnya sangat sulit diperoleh, yang juga
merupakan persoalan pembukuan perusahaan. Hal ini menyebabkan penelitian kekuatan
pasar pada tingkat perusahaan sangat sulit kalau tidak ingin dikatakan mustahil
(Nishimura, et al., 1999). Oleh karena itu studi tentang estimasi kekuatan pasar pada
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tingkat perusahaan dilakukan dengan mengobservasi besarnya keuntungan sebagai
proksi kekuatan pasar.
Alternatif lain adalah, seperti digunakan dalam tulisan ini, dengan menggunakan
data harga dan kuantitas pada tingkat industri terutama pada industri tertentu dimana
data yang tersedia relatif banyak seperti yang dilakukan oleh Bresnahan dan Lau (Steen
and Salvanes, 1999).
Permintaan yang dihadapi industri dinyatakan oleh persamaan berikut,

Q  D( P, Z ; )   ,

Keterangan
Q = kuantitas, P = harga,
Z = vektor variabel eksogen, seperti harga barang substitusi, dan pendapatan.
 = vektor parameter yang diestimasi, dan ε = error term.
Pada sisi penawaran persamaannya relatif kompleks. Jika penjual adalah penerima
harga (price taker) maka harga sama dengan biaya marjinal (price equals marginal
cost), dan dinyatakan sebagai,

P  c(Q,W ;  )   ,

Keterangan,
W = variabel eksogen pada sisi penawaran seperti harga faktor produksi,
 = parameter fungsi penawaran, dan
 = supply error term.
Biaya marjinal dinyatakan oleh c(.), namun jika perusahaan bukan penerima harga
maka penerimaan marjinal (perceived marginal revenue), bukan harga, yang sama
dengan biaya marjinal. Jadi pada struktur demikian persamaan penawaran yang relevan
adalah sebuah relasi penawaran (supply relation), yaitu:

P  c(Q,W ;  )  .h(Q, Z ; )   ,

dimana P + h(.) adalah penerimaan marjinal (marginal revenue), dan P +  . h(.) adalah
perceived marginal revenue. Pada persamaan tersebut  adalah satu parameter yang
menyatakan derajat kekuatan pasar (degree of market power) yang pada pasar
persaingan sempurna =0 sehingga harga sama dengan biaya marjinal, namun jika =1
maka terjadi kartel sempurna (perfect cartel). Dengan demikian jika 0< <1 maka
terdapat variasi rezim oligopoli, dan secara umum  menyatakan persentase penerimaan
marjinal monopoli (monopoly marginal revenue perceived) (Steen and Salvanes, 1999).
BAHAN DAN METODA
Jenis dan Sumber Data
Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Nusa Tenggara Barat (Dinas Perindag
NTB) dan Badan Pusat Statistik (BPS NTB). Data harga cabe berasal dari Dinas
Perindag berupa data rentang waktu (time series) bulanan antara tahun 2008 hingga
2012 sedangkan data produksi bulanan diperoleh dari BPS NTB setelah dilakukan
disagregasi dari data tahunan antara tahun 2008 hingga 2012.
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Teknik Pengolahan dan Metode Analisis Data
Karena struktur pasar cabe mengindikasikan adanya kekuatan pasar dalam
penentuan harga maka pada penelitian ini digunakan model oligopolistik dinamik dari
Bresnahan-Lau dalam bentuk perbaikan kesalahan (error correction mechanism) yaitu:
Fungsi permintaan
Q   0   P P   Z Z   PZ PZ   ,
Fungsi biaya marjinal
MC  0  QQ  WW
Relasi penawaran2



Q
P   0  QQ  WW   
  ,



Z
PZ 
 P
Keterangan
Q = kuantitas, P = harga, Z = vektor variabel eksogen, harga barang substitusi, dan
pendapatan.
 = vektor parameter yang diestimasi, dan ε = demand error term.
W = variabel eksogen pada sisi penawaran seperti harga faktor produksi,
 = parameter fungsi penawaran, dan  = supply error term.
Jika P dan PZ diketahui, maka  dapat diidentifikasi. Misalkan Q*= -Q/(P +
PZ Z), maka  diidentifikasi sebagai koefisien Q*. Dalam hal ini penyertaan variabel
rotasi PZ dalam fungsi permintaan sangat krusial3. Pengeluaran variabel PZ dari
persamaan permintaan menjadikan Q*= -Q/αP sehingga tidak dapat dibedakan dengan Q
pada persamaan relasi penawaran. Implikasi ekonomi dari penyertaan variabel rotasi ini
adalah fungsi permintaan tidak dapat dipisahkan dari variabel Z
3.3. Model Oligopolistik Dinamik
Pasar dengan sendirinya bersifat dinamis dan perusahaan pertanian memiliki
kemampuan untuk mempengaruhi struktur dan juga tingkat persaingan (degree of
competition). Dengan mempengaruhi struktur maka harga dan atau kuantitas menjadi
veriabel keputusan yang strategis. Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan
model dinamik dengan mekanisme perbaikan kesalahan (error correction mechanism,
ECM). Pertimbangan utama penggunaan pendekatan dinamik adalah.untuk mengetahui
dinamika jangka pendek sekaligus mengatasi persoalan data yang tidak stasioner karena
2

Pada tingkat industry perusahaan berusaha memaksimumkan keuntungan yang dinyatakan sebagai
𝑀𝑎𝑥𝑄 𝛱 = 𝑄. 𝐷 −1 (𝑄) − 𝐶(𝑄), dimana D-1(Q) adalah inverse demand function, C(Q) adalah fungsi biaya.
(untuk penyederhanaan Z, W, α, dan β dikeluarkan dari persamaan). Kondisi ordo pertama untuk
maksimisasi keuntungan adalah 𝑄−1 (𝑄) + (𝜕𝐷 −1 (𝑄)/𝜕𝑄)𝑄 − 𝜕𝐶(𝑄)/𝜕𝑄 = 0 atau
𝑃=
𝜕𝐶(𝑄)/𝜕𝑄 − (𝜕𝐷 −1 (𝑄)/𝜕𝑄)𝑄.
Perusahaan menerima porsi keuntungan λ sehingga
𝑃=

3

𝜕𝐶(𝑄)
𝜕𝑄

− 𝜆. (

𝜕𝐷−1 (𝑄)
𝜕𝑄

) 𝑄, sama dengan persamaan ℎ(. ) = (

𝜕𝐷−1 (𝑄)
𝜕𝑄

) 𝑄, dan 𝑐(. ) =

𝜕𝐶(𝑄)
𝜕𝑄

.

Keluarkan PZ dari fungsi permintaan sehingga persamaan relasi penawaran menjadi 𝑃 = 𝛽0 + 𝛾𝑄 +
𝛽𝑊 𝑊 + 𝜂, dimana 𝛾 = 𝛽𝑄 −

𝜆
𝛼𝑃

. Relasi penawaran masih teridentifikasi namun kita tidak mengetahui

apakah yang ditelusuri tersebut adalah P=MC atau MR=MC.
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regresi terhadap data yang tidak stasioner akan menghasilkan informasi hubungan
jangka panjang yang semu (spurious). Kerangka model ECM memungkinkan untuk
mengakomodasikan deviasi terhadap keseimbangan jangka panjang sebagai akibat
random shock, kekakuan harga, kontrak dan juga perubahan musiman dari penawaran
dan permintaan (Steen and Salvanes, 1999). Dengan menyertakan lag dari variabel
endogen, model ECM memungkinkan untuk menganalisis faktor dinamis kebiasaan
(habit) dari sisi permintaan, seperti juga adanya adjustment cost yang ditanggung
produsen pada sisi penawaran. Dengan demikian ECM mengatasi dua persoalan
sekaligus yaitu masalah statistik dinamika jangka pendek data dan mengakomodasi
pentingnya faktor dinamis seperti kebiasaan dan biaya penyesuaian (adjustment cost).
Model oligopolistik dinamik untuk fungsi permintaan dengan demikian menjadi,
𝑘−1

𝑘−1

𝑘−1

∆𝑄𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑄,𝑖 ∆𝑄𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼𝑃,𝑖 ∆𝑃𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼𝑧,𝑖 ∆𝑍𝑡−𝑖
𝑘−1

𝑖=1

𝑖=0

𝑖=0

+ ∑ 𝛼𝑃𝑧,𝑖 ∆𝑃𝑍𝑡−𝑖 + 𝛾 ∗ [𝑄𝑡−𝑘 − 𝜃𝑃 𝑃𝑡−𝑘 − 𝜃𝑧 𝑍𝑡−𝑘 − 𝜃𝑃𝑧 𝑃𝑍𝑡−𝑘 ] + 𝜖𝑡 ,
𝑖=0

dengan 𝜃𝑗 =

𝛼𝑗
𝛾

dan 𝑗 = 𝑃, 𝑍, 𝑃𝑍.

Sementara itu model relasi penawaran dinamik adalah,
𝑘−1

𝑘−1

𝑘−1

∆𝑃𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑃,𝑖 ∆𝑃𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽𝑄,𝑖 ∆𝑄𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽𝑊,𝑖 ∆𝑊𝑡−𝑖
𝑖=1
𝑘−1

𝑖=0

𝑖=0

∗
∗
+ ∑ 𝜆𝑖 ∆𝑄𝑡−1
+ 𝜓 [𝑃𝑡−𝑘 − 𝜉𝑄 𝑄𝑡−𝑘 − 𝜉𝑊 𝑊𝑡−𝑘 − 𝛬𝑄𝑡−𝑘
] + 𝜂𝑡 ,
𝑖=0

dengan

𝑄𝑡∗

= (𝜃

𝑄𝑡

𝜆

𝛽

𝛽

, dan 𝛬 = 𝜓 , 𝜉𝑄 = 𝜓𝑄 , 𝜉𝑊 = 𝜓𝑊 .
𝑍)

𝑃 +𝜃𝑃𝑧 𝑡

Untuk mendapatkan elastisitas permintaan dan penawaran cabe sebagai ukuran
tingkat responsivitas konsumen dan produsen terhadap perubahan harga maka dibangun
model berdasarkan panjang lag k = 1 guna mempertahankan derajat bebas tinggi.
Fungsi permintaan cabe rawit dengan demikian dinyatakan oleh persamaan berikut:
∆𝑄𝑡 = 𝛼0 + 𝛼𝑃 ∆𝑃𝑡 + 𝛼𝑍 ∆𝑍𝑡 + 𝛼𝑃𝑍 ∆𝑃𝑍𝑡 + 𝛼𝑄 ∆𝑄𝑡−1
+𝛾[𝑄𝑡−1 − 𝜃𝑃 𝑃𝑡−1 − 𝜃𝑍 𝑍𝑡−1 − 𝜃𝑃𝑍 𝑃𝑍𝑡−1 ] + 𝜖𝑡 ,
dan relasi penawaran
∆𝑃𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝑄 ∆𝑄𝑡 + 𝛽𝑊 ∆𝑊𝑡 + 𝜆∆𝑄𝑡∗ + 𝛽𝑃 ∆𝑃𝑡−1
∗
+𝜓[𝑃𝑡−1 − 𝜉𝑄 𝑄𝑡−1 − 𝜉𝑊 𝑊𝑡−1 − 𝛬𝑄𝑡−1
] + 𝜂𝑡 ,
*
dimana Qt = Qt/(θp + θPZ Zt), serta  dan  masing-masing menyatakan derajat kekuatan
pasar jangka pendek dan jangka panjang (SR dan LR market power).
Keterangan:
Q = Produksi cabe rawit (ton);
P = harga cabe rawit (Rp/kg);
Z = Harga cabe besar (Rp/kg);
W = Vektor shifter fungsi penawaran seperti tingkat upah, harga pupuk urea, dan harga SP36

Untuk mengatasi persoalan endogenitas digunakan variabel instrumen W pada fungsi
permintaan dan untuk persamaan relasi penawaran digunakan variabel instrumen Y dan
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Z. Estimasi dilakukan dengan bantuan perangkat lunak EVIEWS 6.0 menggunakan
metode 2SLS (Two-Stage Least Squares) setelah terlebih dahulu dilakukan identifikasi
parameter. Metode ini selain relatif sederhana dalam konsep dan komputasinya, ia
memberikan hasil yang paling memuaskan dibanding metode estimasi lainnya
sepanjang asumsi dan properti yang diperlukan terpenuhi (Koutsoyiannis, 1978).
Model oligopolistik dinamik dalam bentuk perbaikan kesalahan selain
memberikan informasi hubungan jangka pendek, ia juga memberikan informasi
hubungan jangka panjang. Oleh karena itu penentuan elastisitas dibedakan antara
elatisitas jangka pendek dan elastisitas jangka panjang. Elastisitas dihitung
menggunakan persamaan berikut:
Elastisitas permintaan jangka pendek,
𝑃̅
(𝜂𝑆𝑅 ) = [𝛼𝑃 + 𝛼𝑃𝑍 𝑍̅]. [ ̅ ]
𝑄

Elastisitas permintaan jangka panjang,
𝑃̅
(𝜂𝐿𝑅 ) = [𝜃𝑃 + 𝜃𝑃𝑍 𝑍̅]. [ ̅ ].
𝑄

Sementara itu perhitungan elastisitas penawaran relatif rumit karena melibatkan variabel
Q*. Melalui derivasi fungsi relasi penawaran maka elastisitas penawaran dihitung
dengan persamaan berikut:
Elastisitas penawaran jangka pendek,
𝛼𝑃 +𝛼𝑃𝑍 𝑍̅
𝑃̅
]
.
[
]
̅
𝑄̅
𝑄 (𝛼𝑃 +𝛼𝑃𝑍 𝑍 )+λ

(𝜀𝑆𝑅 ) = [𝛽

Elastisitas penawaran jangka panjang,
𝜃𝑃 +𝛼𝑃𝑍 𝑍̅
𝑃̅
]
.
[
].
̅
𝑄̅
𝑄 (𝜃𝑃 +𝜃𝑃𝑍 𝑍 )+Λ

(𝜀𝐿𝑅 ) = [𝜉

Kriteria Pemilihan Model
Pemilihan model dilakukan dengan sejumlah pertimbangan ekonomi, statistik, dan
ekonometrik. Evaluasi parameter terutama dilakukan berdasarkan kriteria ekonomi
yaitu apakah tanda dan besaran estimator sesuai dengan yang diprediksi teori
(theoretically meaningful). Seperti yang dikatakan Koutsoyiannis (1978) jika parameter
yang dihasilkan memiliki tanda dan besaran yang tidak sesuai dengan yang diprediksi
teori ekonomi maka hasil yang diperoleh harus ditolak kecuali terdapat alasan yang kuat
untuk membuktikannya dan penjelasan itu harus dinyatakan secara eksplisit.
Kriteria berikutnya adalah kriteria statistik yaitu parameter yang dihasilkan memuaskan
secara statistik, memiliki koefisien determinasi (R2) tinggi dan standard error yang
kecil. R2 yang tinggi menunjukkan explanatory variabel yang digunakan dapat
menjelaskan sebagian besar variasi dari nilai variabel endogenous dan standard error
parameter yang kecil menunjukkan tingginya reliabilitas model.
Kriteria terakhir yang digunakan adalah kriteria ekonometrik yaitu apakah asumsi yang
diperlukan bagi masing-masing model dan metode (terutama asumsi yang paling kritis)
telah terpenuhi atau tidak. Jika asumsi tersebut tidak terpenuhi maka parameter estimasi
tersebut boleh jadi bersifat bias atau bahkan tidak valid untuk digunakan dalam prediksi.
Pengukuran Market Power
Dengan menggunakan model oligopolistik dinamik maka pengukuran derajat kekuatan
pasar (market power) dilakukan dengan melihat tanda dan nilai dari parameter estimator
λ. Secara ekonomi, jika λ=0 maka pasar cabe rawit di Pulau Lombok bersifat
kompetitif, namun jika λ=1 dan negatif maka pasar bersifat monopoly atau para
pedagang membentuk semacam kartel yang mengatur supplay barang guna
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mengendalikan harga. Namun jika 0 > λ > -1, maka pasar bersifat oligopolistik. Dari sisi
pertimbangan statistik maka nilai probabilitas dari parameter tersebut harus cukup
signifikan dengan nilai probabilitasnya < α (5%). Sementara itu dari sudut pandang
ekonometrika, data harus stasioner pada level atau setidaknya terintegrasi dengan ordo
yang sama bagi setiap variabel yang digunakan dalam model.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Akar Unit dan Kointegrasi
Uji akar unit dimaksudkan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing
variabel penelitian bersifat stasioner atau tidak. Selain itu ia juga digunakan untuk
mengetahui ordo integrasi dari masing-masing variabel penelitian. Pengujian akar unit
menggunakan prosedur Augmented Dickey Fuller (ADF) test, dan hasil pengujiannya
disajikan pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Analisis Derajat Integrasi Menggunakan Augmented Dickey-Fuller Test
Notasi

Definisi

Variabel ekonomi
Q
Produksi cabe rawit (ton)
P
Harga cabe rawit (rp/kg)
Z
Harga cabe merah besar (rp/kg)
W
Upah riil buruh tani (rp/hari)
N
Harga pupuk urea (rp/kg)
S
Harga pupuk SP36 (rp/kg)

I(0)

Lag

I(1)

P-value

Lag

-0.7288
-2.4540
-1.3529
-0.0053
-0.0514
-0.0598

9
0
2
3
3
3

-5.309
-7.061
-8.840
-4.991
-4.928
-5.032

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

1
1
1
1
1
1

Dari tabel 1 tersebut terlihat bahwa semua data ekonomi yang digunakan bersifat
tidak stasioner pada level dan terintegrasi pada ordo satu, I(1). Oleh karena itu
penggunaan data level yang tidak stasioner tersebut untuk mengestimasi fungsi
permintaan dan relasi penawaran akan memberikan hasil yang keliru karena adanya
berbagai pengaruh seperti tren, musim, dan siklus bisnis
Tahapan analisis selanjutnya adalah menguji ada tidaknya kointegrasi dari
variabel ekonomi yang tidak stasioner tersebut. Pengujian dilakukan menggunakan
prosedur dua tahap Engle-Granger terhadap residual dari masing-masing fungsi
permintaan dan penawaran secara parsial. Tahap pertama dari prosedur tersebut adalah
mengestimasi persamaan tunggal fungsi permintaan dan relasi penawaran menggunakan
metode OLS dan mendapatkan nilai masing-masing residualnya.
Hasil pengujian menggunakan α = 5% menunjukkan bahwa residual kedua fungsi
tidak mengandung akar unit yang berarti error dari fungsi permintaan dan relasi
penawaran bersifat stasioner sehingga semua variabel penyusun fungsi permintaan dan
relasi penawaran terkointegrasi. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat hubungan
keseimbangan jangka panjang antara variabel yang menyusun fungsi permintaan dan
relasi penawaran cabe tersebut.
Estimasi Fungsi Permintaan
Oleh karena terdapat kointegrasi maka fungsi permintaan dan relasi penawaran
tersebut dapat dinyatakan dalam mekanisme perbaikan kesalahan (error correction
mechanism) untuk mendapatkan informasi mengenai hubungan keseimbangan jangka
panjang sekaligus dinamika hubungan jangka pendeknya. Model oligopolistik dinamik
fungsi permintaan cabe rawit dengan demikian dinyatakan sebagai:
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∆𝑄𝑡 = 𝛼0 + 𝛼𝑃 ∆𝑃𝑡 + 𝛼𝑍 ∆𝑍𝑡 + 𝛼𝑃𝑍 ∆𝑃𝑍𝑡 + 𝛼𝑄 ∆𝑄𝑡−1
+ 𝛾 [𝑄𝑡−1 − 𝜃𝑃 𝑃𝑡−1 − 𝜃𝑍 𝑍𝑡−1 − 𝜃𝑃𝑍 𝑃𝑍𝑡−1 ] + 𝜖𝑡 .
Estimasi dilakukan dengan metode 2SLS (Two Stage Least Squares) sekaligus guna
mengatasi persoalan endogenitas dengan menggunakan perangkat lunak Eviews 6. Hasil
estimasi model disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2 . Hasil Estimasi Fungsi Permintaan Cabe Model Oligopolistik Dinamik dengan
Metode 2SLS
Variable
C
D1
D2
D3
D4
D5
D6
∆Pt
∆Zt
∆PZt
∆Qt-1
Ut-1

Parameter
α0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
αP
αZ
αPZ
αQ
γ

R-squared (R2)

0.135040

Coefficient
2808.1680
-25658.0200
7521.6450
-13928.1400
1886.7740
3499.1330
-10657.5200
-2.2702
-0.6117
0.0001
0.8305
-1.0931

Long run parameters
P
Z
PZ

θP
θZ
θPZ

-4562.4965
-1386.0261
0.1367283

Own price demand elasticity
Short run
Long run

ηSR
ηLR

-0.0111
-0.0102

Std. Error
3.214.449
13180.35
13138.72
9.757.488
9.210.001
9.663.333
9.818.052
1.291.428
0.483953
4.74E-05
0.766796
0.675169

t-Statistic
0.873608
-1.946.688
0.572479
-1.427.431
0.204861
0.362104
-1.085.503
-1.757.898
-1.263.919
1.728.604
1.083.048
-1.619.020

P-value
0.3869
0.0577
0.5698
0.1602
0.8386
0.7189
0.2834
0.0854
0.2126
0.0906
0.2844
0.1123

Hasil estimasi menujukkan bahwa hubungan antar variabel yang menyusun fungsi
permintaan sesuai dengan yang diprediksi teori ekonomi yaitu αP < 0, yang
menunjukkan bahwa cabe merupakan barang normal. Tabel tersebut juga
mengundikasikan adanya fluktuasi permintaan setiap bulannya dimana permintaan
cenderung turun pada bulan Januari, Maret dan Juni namun naik pada bulan Februari,
April dan Mei. Namun demikian secara keseluruhan fluktuasi permintaan tersebut tidak
signifikan sebagaimana terlihat dari nilai probabilitas parameter variabel dummy
masing-masing bulan lebih besar dari level signifikansi 5%. Selain itu hubungan antara
cabe rawit dan cabe merah besar bersifat komplementer seperti ditunjukkan oleh nilai αZ
< 0. Hal ini mengindikasikan kedua komoditi cabe tersebut mungkin saja digunakan
untuk keperluan yang berbeda.
Selain itu nilai parameter elastisitas mengindikasikan permintaan cabe rawit, baik
dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, bersifat inelastik (ηSR = -0.0111
dan ηLR = -0,0102). Hal ini berimplikasi pada tingginya volatilitas harga cabe rawit di
Pulau Lombok. Penelitian Zaini (2014) menemukan bahwa volatilitas harga cabe rawit
di Pulau Lombok lebih ditentukan oleh sisi penawaran karena permintaan yang relatif
stabil kecuali pada hari-hari besar keagamaan. Sementara itu nilai parameter
penyesuaian γ (adjustment parameter) memiliki tanda negatif adalah sesuai harapan,
yang berarti dalam proses dinamik menuju keseimbangan jangka panjang telah terjadi
proses perbaikan error. Secara teoritis, jika γ = 0 berarti tidak terjadi perbaikan
kesalahan (no error correction take place) namun jika γ = -1 berarti deviasi terhadap
jalur keseimbangan jangka panjang dikoreksi seketika itu juga (instantly). Oleh karena
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itu hasil estimasi γ = -1,09 mengindikasikan terjadinya overshooting sebesar 9 %
manakala terjadi deviasi terhadap keseimbangan permintaan jangka panjangnya. Namun
demikian seluruh hasil estimasi tersebut kurang memuaskan secara statistik karena
menghasilkan koefisien determinasi yang relatif kecil (R2 = 13,5% dan sebagian besar
parameter estimasi yang yang dihasilkan tidak signifikan pada tingkat kepercayaan yang
ditetapkan (α = 5%). Akan tetapi karena penentuan model lebih didasarkan pada
pertimbangan makna ekonomi (economically meaningful) dan tidak ditujukan untuk
peramalan maka model tersebut tetap digunakan sebagai alat analisis.
Estimasi Relasi Penawaran
Jika fungsi permintaan dinamik menghasilkan prediksi elastisitas permintaan yang
sesuai dengan teori ekonomi maka pada bagian ini disajikan hasil estimasi relasi
penawaran cabe rawit. Model oligopolistik dinamik relasi penawaran dinyatakan
sebagai:
∆𝑃𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝑄 ∆𝑄𝑡 + 𝛽𝑊 ∆𝑊𝑡 + 𝛽𝑁 ∆𝑁𝑡 + 𝛽𝑆 ∆𝑆𝑡 + 𝜆∆𝑄𝑡∗ + 𝛽𝑄 ∆𝑃𝑡−1
∗
+𝜓[𝑃𝑡−1 − 𝜉𝑄 𝑄𝑡−1 − 𝜉𝑊 𝑊𝑡−1 − 𝜉𝑁 𝑁𝑡−1 − 𝜉𝑆 𝑆𝑡−1 − 𝛬𝑄𝑡−1
] + 𝜂𝑡 .

Estimasi fungsi relasi penawaran dilakukan dengan menggunakan metode 2SLS dan
hasilnya disajikan pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil Estimasi Relasi Penawaran Cabe Rawit Model Oligopolistik Dinamik
dengan Metode 2SLS
Variable
C
∆Qt
∆Wt
∆Nt
∆St
∆𝑄𝑡∗
∆Pt-1
Vt-1

Parameter
β0
βQ
βW
βN
βS
λ
βP t-1
ψ

Coefficient
1924.4700
28.7490
-2.0728
-144.5130
58.3096
-0.0003
0.3115
-0.6480

R-squared (R2)

0.147395

Long run parameters
Q
W
N
S
Q*

ξQ
ξW
ΞN
ΞS
Λ

44.368654
-3.199022
-223.0287
89.989922
-0.00045

Own price supply elasticity
Short run
Long run

εSR
εLR

0.04027
0.02579

Std. Error
2790569
8997010
2521553
1085174
9026954
9082990
0.388877
0.385463

t-Statistic
0.689634
3.195.393
-0.822045
-1.331.704
0.645950
-3.212.533
0.800966
-1.680.985

P-value
0.4936
0.0024
0.4150
0.1890
0.5213
0.0023
0.4269
0.0990

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa hasil estimasi relasi penawaran sesuai dengan
prediksi ekonomi yaitu tanda βQ > 0 dan nilai parameter penyesuaian terletak antara 0
dan -1 (ψ = -0,6). Interpretasi ekonominya adalah jika terjadi deviasi terhadap
keseimbangan jangka panjang penawaran maka deviasi tersebut dikoreksi sebesar 60 %
yaitu manakala marginal cost tidak sama dengan marginal revenue. Selain itu hasil
perhitungan parameter elastisitas mengindikasikan penawaran cabe. baik dalam jangka
pendek maupun dalam jangka panjang bersifat inelastik (εSR=0,04 dan εLR=0,03) yang
berarti produsen cabe kurang responsif terhadap perubahan harga baik dalam jangka
pendek terlebih lagi dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan sifat produksi cabe yang
memerlukan waktu (gestation period) sehingga produksi cabe tidak bisa serta merta
ditingkatkan manakala harga cabe rawit tinggi. Namun demikin terdapat hal yang di
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luar perkiraan yaitu elastisitas penawaran cabe lebih tinggi dalam jangka pendek
dibanding dengan elastisitas penawaran jangka panjangnya. Hal ini dikarenakan ketika
harga cabe tinggi maka supply cabe domestik meningkat sebagai akibat pemerintah
membuka keran impor cabe, dan sebaliknya ketike harga turun maka pemerintah
membatasi impor.
Selain itu tanda parameter kekuatan pasar (market power) yang menjadi perhatian
utama model, baik parameter kekuatan pasar jangka pendek (λ) maupun parameter
jangka panjangnya (Λ), juga sesuai dengan yang diharapkan yaitu tertelak antara 0 dan 1. Jika λ = 0 berarti pedagang cabe rawit domestik dalam jangka pendek bersifat
kompetitif, namun jika λ = -1 maka para pedagang berperilaku laksana monopolis
(perfect cartel) dengan mengeksploitasi kekuatan pasar yang dimiliki.
Hasil estimasi parameter menunjukkan bahwa nilai λ = -0.0003 dan Λ= -0.0004
yang berarti pedagang cabe di Pulau Lombok memiliki kekuatan pasar yang sangat
kecil dalam mempengaruhi harga cabe domestik, baik dalam jangka pendek maupun
dalam jangka panjang. Dengan kata lain struktur pasar cabe pada tingkat pedagang
pengecer bersifat kompetitif dan tidak cukup alasan untuk mengatakan terjadinya kartel
pada industri cabe meskipun harga cabe di tingkat konsumen sangat volatil.
Kemungkinan lain dari kecilnya nilai parameter kekuatan pasar disebabkan oleh
karakteristik model oligopolistik dinamik itu sendiri. Selain keunggulannya yang tidak
memerlukan data rinci pada tingkat perusahaan. kelemahan Conduct Parameter Model
(CPM) --dimana model oligopolistik Bresnahan-Lau berada di dalamnya-- adalah
kecenderungan CPM untuk menghasilkan nilai parameter kekuatan pasar yang relatif
kecil dibandingkan dengan nilai parameter yang dihasilkan melalui perhitungan
langsung dari marjin harga dan biaya marginal (direct measurement of price-cost
margin). Hal ini dapat dilihat pada penelitian Steen and Salvanes (1999) yang
mengestimasi tingkat kekuatan pasar yang dimiliki produsen ikan salmon Norwegia di
pasar ikan salmon Perancis dengan nilai paramater kekuatan pasar jangka pendek yang
relatif kecil (λ = -0.025) sementara pangsa pasar yang dikuasai mencapai lebih dari 70
persen. Begitu pula dengan penelitian Zaini (2011) yang juga menggunakan model
oligopolistik dinamik Bresnahan-Lau menemukan nilai parameter kekuatan pasar yang
dimiliki produsen gula relatif kecil (λ = -0.0005) ditengah tingginya konsentrasi rasio
yang dimiliki produsen (CR4=63,1%). Oleh karena itu salah satu cara mengatasinya
adalah dengan menggunakan normalisasi rentang mark-up dari Indeks Learner, (PMC)/P = - λ/η, dengan η menyatakan nilai absolut dari elastisitas permintaan jangka
pendek η = |-0.0111|. Setelah dilakukan normalisasi maka nilai mark-up menjadi lebih
besar yaitu -0,026 namun tetap relatif kecil untuk membuktikan terjadinya kartel yang
dapat mengendalikan harga cabe rawit.
Penjelasan ekonomi terhadap rendahnya derajat kekuatan pasar ditengah tingginya
volatilitas harga cabe rawit adalah produsen dan pedagang cabe tidak dapat leluasa
mengendalikan harga karena perilaku harga cabe domestik sangat tergantung pada
perilaku harga cabe dunia yang umumnya lebih murah. Ketika harga cabe domestik
tinggi maka pemerintah memperbanyak kuota impor bahkan dengan membebaskan tarif
impor cabe sehingga peredaran cabe di dalam negeri bertambah yang selanjutnya akan
menurunkan harga cabe di dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kompetisi antar
waktu (intertemporal competitions) dengan cabe impor dapat menurunkan kekuatan
pasar yang dimiliki produsen dan pedagang cabe lokal.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Penggunaan model oligopolistik dinamik untuk mengestimasi fungsi permintaan
dan penawaran cabe menghasilkan parameter estimasi yang konsisten dengan teori dan
hasil empiris. Model dinamik menjadi pilihan yang disukai karena ia memberi informasi
dinamika hubungan jangka pendek dari fungsi permintaan dan penawaran cabe selain
informasi hubungan jangka panjang dengan hasil estimasi parameter yang konsisten.
Permintaan dan penawaran cabe rawit dalam jangka pendek maupun jangka
panjang adalah inelastik. Hasil estimasi relasi penawaran cabe rawit menghasilkan
parameter kekuatan pasar relatif kecil (λ = -0.0003 dan Λ = -0.0004) membuktikan
petani dan pedagang tidak memiliki kekuatan pasar untuk mengendalikan harga.
Selain keunggulannya yang tidak memerlukan data rinci pada tingkat perusahaan,
model yang digunakan cenderung menghasilkan nilai parameter kekuatan pasar yang
relatif kecil dibandingkan dengan nilai parameter yang dihasilkan melalui perhitungan
langsung dari berbedaan harga dan biaya marginal. Perbaikan hasil dapat dilakukan
dengan normalisasi rentang mark up dari Indeks Lerner.
Estimasi parameter penyesuaian (adjustment parameters) untuk fungsi permintaan
cabe mengindikasikan terjadinya overshooting sebesar 9% manakala terjadi deviasi
terhadap keseimbangan permintaan jangka panjangnya. Sementara itu estimasi
parameter penyesuaian untuk penawaran menunjukkan adanya penyesuaian sebesar
60% menuju kondisi keseimbangan jangka panjang manakala biaya marjinal
menyimpang dari penerimaan marjinal.

Saran
Penelitian ini menggunakan model fungsi biaya marjinal berbentuk linear yang
memiliki keterbatasan berkaitan dengan tahapan produksi (stages of production). Oleh
karena itu perlu dicoba untuk menggunakan model fungsi biaya berbentuk trans-log
(trans-log cost function) yang dapat mengakomodir tahapan produksi meskipun model
tersebut memiliki kerumitan dalam kalkulasi dan interpretasi ekonomi.
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PENGUATAN KELOMPOK PEREMPUAN BERBASIS SINERGITAS
PEMANFAATAN POTENSI AGRIBISNIS LAHAN KERING - MARJINAL
DAN SUMBERDAYA EKOWISATA BAHARI UNTUK PENGENTASAN
KEMISKINAN DI KECAMATAN SEKOTONG - LOMBOK BARAT
(STRENGTHENING OF WOMEN’S GROUP BASED ON SYNERGISTIC
AGRIBUSINESS POTENTIAL OF DRY LAND USE - ECOTOURISM MARGINAL
AND MARINE RESOURCES FOR POVERTY REDUCTION
IN DISTRICT SEKOTONG - WEST LOMBOK)
Candra Ayu, Wuryantoro dan Syarif Husni, 2016
Fakultas Pertanian Universitas Mataram
ABSTRAK
Ketergantungan aktivitas agribisnis lahan kering-marjinal pada musim hujan dan
aktivitas nelayan pada musim kemarau serta struktur tradisi patriarkhi yang memendam
potensi kerja perempuan di rumah mengakibatkan kemiskinan di Kecamatan SekotongLombok Barat, Indonesia. Tradisi ini mengakibatkan banyak waktu menganggur
perempuan di rumah, padahal hasil agribisnis lahan keringdan hasil usaha perikanan
tangkap mudah diakses karena pemukiman berada di kawasan pesisir yang menjadi
tujuan ekowisata bahari. Penelitian ini merancang model penguatan perempuan berbasis
sinergitas potensi agribisnis lahan kering-marjinal dan potensi sumberdaya pesisir/laut
yang menjadi obyek ekowisata bahari untuk pengentasan kemiskinan. Impelementasi
model akan menjamin keberlanjutan perolehan pendapatan sepanjang tahun untuk
pengentasan kemiskinan sehinggamembangunkemandirian masyarakat untuk
melestarikan kawasan pesisir dan laut untuk ekowisata bahari, terjadi percepatan
pembangunan wilayah dan penerimaan devisa dari arus kunjungan wisatawan
mancanegara ke Indonesia.
Kata kunci : kemiskinan, lahan kering, tradisi patriarkhi, perempuan, ekowisata bahari
ABSTRACT
Dependence of agribusiness activity of marginaldry land during the dry season, as well
as patriarchy structures harbored the potential of women's work resulted inpoverty in
SubDistrict of Sekotong,West Lombok. Indonesia. This tradition has resulted in a lot of
time unemployed women in the home, where as the results of dry land agribusiness and
fishery business results easily accessible because of the settlement are in coastal areas
into marine ecotourism destination. This study aimed to design a model female
strengthening, for poverty alleviation, based on the synergy potential of marginal dry
land agribusiness and resource potential of coastal/marine who becomes the object of
marine ecotourism. Implementation of the model would ensure the sustainability of
revenue through out the year for poverty reduction that build community independence
to preserve coastal areas and sea for marine ecotourism, an accelerated development of
the regionand the foreign exchange earnins of the flow of tourist arrivals to Indonesia.
Keywords : Poverty,dry land, patriarchy structures, women, marine ecotourism
LATAR BELAKANG
Produktivitas usahatani lahan kering di Kecamatan Sekotong - Kabupaten
Lombok Barat tergolong rendah dan mengalami degradasi akibat pengelolaan yang
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mengabaikan kaidah-kaidah konservasi. Marjinalitas lahan ini memiskinkan masyarakat
petani dengan pendapatan/kapita/tahun setara beras yang semakin menurun, yakni
sebanyak 204,98 kg tahun 2004; 175,90 kg tahun 2007; 101,75 kg tahun 2010, dan
61,5 kg tahun 2013 ( Ayu, 2004 dan 2007; Ayu, Wuryantoro, Rosmilawati dan
Padusung, 2010; dan Ayu, 2013).
Rendahnya pendapatan usahatani lahan kering di Kecamatan Sekotong juga
akibat dari kurangnya modal untuk upah tenaga kerja sehingga luas tanam lebih sempit
dibandingkan pemilikan lahan. Kondisi ini kontradiktif dengan potensi kerja keluarga
petani yang rata-rata sebanyak 6 orang namun hanya 62 % -nya yang bertani dan
diutamakan tenaga kerja laki-laki. Pola kerja ini merupakan bentukan tradisi patriarkhi
yang masih kuat dianut masyarakat. Namun, penelitian tahun 2013 mengungkapkan
bahwa tradisi terrsebut bersifat “bipolar” karena di satu sisi, memendam potensi
produktif perempuan tetapi sekaligus berarti tersedia banyak waktu perempuan jika
bekerja di rumah atau sekitar rumah. Untuk itu diperlukan rancangan penguatan peran
produktif perempuan sesuai karakteristik budaya masyarakat.
Penelitian ini mengkaji potensi penguatan ekonomi kelompok perempuan dan
sumberdaya agribisnis lahan kering dan ekowisata bahari, identifikasi kebutuhan dan
permasalahan masyarakat petani lahan kering dan nelayan, kajian kemiskinan serta
alternatif penguatan kelompok yang relevan tradisi dan potensi sumberdaya alam.
Dengan penguatan yang berbasis sinergitas pemanfaatan potensi agribisnis lahan kering
dan hasil perikanan tangkap yang konsumennya adalah wisatawan di kawasan
ekowisata bahari maka terjalin ketergantungan kepentingan antara tiga potensi
sumberdaya lokal tersebut. Sinergitas pemanfataannya dapat berkelanjutan meningkatkan pendapatan/kesejahteraan perempuan dan keluarganya dapat menjadi insentif bagi
masyarakat untuk menjaga kelestarian sumberdaya agribisnis lahan kering dan
sumberdaya ekowisata bahari. Selain itu, penerimaan hasil rancangan ini dapat segera
diimplementasikan dalam masyarakat karena relevan dengan tradisi patriarkhi, serta
berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Sekotong.
Tujuan penelitian adalah merancang model penguatan kelompok perempuan
dalam masyarakat petani-nelayan berbasis sinergitas pemanfaatan potensi agribisnis
lahan kering dan sumberdaya ekowisata bahari untuk pengentasan kemiskinan di
Kecamatan Sekotong.
BAHAN DAN METODA
Jenis penelitian adalah Action Research yang ditujukan pada penemuan fakta
berdasarkan gejala-gejala faktual tentang perilaku suatu kelompok masyarakat dengan
jalan mengumpulkan data/informasi, menganalisa, mendeskripsikan dan menarik
kesimpulan untuk menyusun model guna mengatasi masalah hasil temuan di lapangan.
Pengumpulan data dengan menggunakan Metode Triangulasi, meliputi metode
observasi, wawancara mendalam kepada petani-nelayan dan keluarganya, serta tokoh
masyarakat, Focus Group Discussion serta pengumpulan data sekunder.
Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sekotong, yang merupakan wilayah
lahan kering terluas di Pulau Lombok – Indonesia dan memiliki potensi ekowisata
bahari yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara. Selain itu, sebagian besar
masyarakatnya tergolong miskin akibat mengandalkan penerimaan hanya dari bertani
atau hanya dari usaha perikanan tangkap serta akibat tradisi kontra-produktif terhadap
pekerja perempuan. Pengambilan perempuan responden di Desa Sekotong Tengah (desa
daratan tanpa pesisir pantai); Desa Sekotong Barat (desa daratan dan memiliki Kawasan
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Konservasi Gili Nanggu, Gili Sudak, Gili Tangkong dan Gili Kendis); Desa Batu Putih
(desa yang sebagian besar merupakan kawasan pesisir, pantai berpasir putih dan kaya
biota laut). Jumlah responden ditentukan sebanyak 60 orang dan ditentukan responden
kunci yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna maupun pihak
aparat pemerintahan di setiap lokasi penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Umum Wilayah Penelitian
Kecamatan Sekotong merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Lombok
Barat dan terdiri dari sembilan desa dan 91 dusun. Desa yang terluas adalah Pelangan
dan tersempit adalah Desa Gili Gede Indah. Pusat pemerintahan terdapat di Desa
Sekotong Tengah. Topografi wilayahnya adalah bergelombang dengan kemiringan
0 - 62 % dan ketinggian tempat pada kisaran 0 - 418 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Sekotong beriklim tropis dengan temperatur udara 30 oC sampai 40
o
C pada musim kemarau sedangkan pada musim hujan sebesar 24 oC sampai 37 oC.
Curah hujan tinggi di bulan Januari, Februari dan Desember, yakni di bulan Januari
sebanyak 374 mm, Februari sebanyak 228 mm dan Desember sebanyak 347,1 mm.
Jumlah penduduk Kecamatan Sekotong pada tahun 2014 adalah 58 153 jiwa
dan sex rationya 99,06. Artinya, penduduk perempuannya lebih banyak sehingga
terdapat potensi kerja yang dapat dikuatkan untuk mengatasi masalah kemiskinan, dan
rendahnya aksesibilitas terhadap peluang usaha produktif akibat budaya patriarkhi.
Potensi Sumberdaya Agribisnis Lahan Kering di Kecamatan Sekotong
Agribisnis lahan kering di Kecamatan Sekotong dilakukan kawasan perbukitan
dan di lahan datar. Luas lahan kering datar adalah 31 689 ha dan pada tahun 2015
adalah padi dengan produksi 13 991 ton, jagung sebanyak 4 178 ton, ubi kayu sebanyak
1 488 ton, ubi jalar sebanyak 1 222 ton, kacang tanah sebanyak 1 006 ton, kedelai 727
ton dan kacang hijau sebanyak 134 ton. Lahan di perbukitan terutama ditanami jambu
mete dengan produksi 256,74 ton dan di pesisir pantai ditanami kelapa yang lahannya
juga menjadi areal pengembalaan sapi. Jumlah ternak sapi di tiga desa lokasi penelitian
sebanyak 8 752 ekor atau sebanyak 38,37 % dari jumlah sapi Kecamatan Sekotong.
Potensi Sumberdaya Ekowisata Bahari di Kecamatan Sekotong
Pantai di Kecamatan Sekotong berpasir putih dengan panjang 192 km dan
perairannya seluas 1 382,4 km2. Di sepanjang pantai terdapat di 5 desa dan 17 dusun
pesisir sehingga mata pencaharian utama adalah sebagai nelayan. Tujuan wisata adalah
Pantai Mekaki, Desert Point/Bangko Bangko, Pantai Elaq – Elaq, Pantai Batu Surat,
Teluk Sepi, Teluk Panggang, Tanjung Jagog Nambung, Gili Nanggu, Gili Asahan, Gili
Rengit, Gili Lontar, Gili Poh, Gili Gede, Belongas Bay dan Pandanan.
Potensi biota laut di Kecamatan Sekotong adalah trumbu karang (866,59 ha),
hutan mangrove (307,17 ha); ekosistem padang lamun (291,87 ha); dan rumput laut (2
900 ha) dan satu kawasan konservasi yakni Gili Nanggu, Gili Sudak, Gili Tangkong,
Gili Kendis (termasuk Dusun Tawun-Desa Sekotong Barat). Total pulau kecil (bahasa
Sasak “Gili”) di Kecamatan Sekotong berjumlah 23 pulau dan di sekitarnya terdapat
biota laut seperti kerang abalone, ikan kerapu, lobster, ikan napoleon, dan teripang.
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Sarana dan prasarana pendukung ekowisata bahari di Kecamatan Sekotong adalah
jalan, dermaga penyebrangan ke gili; alat transportasi dan penginapan/hotel yang layak
dan menjamin keselamatan pengunjung. Panjang jalan mencapai 214 km yang
diperlebar pada tahun 2015 dengan jalan aspal/hotmix, terpanjang di Desa Sekotong
Barat. Jalan ini merupakan satu-satunya akses darat ke pantai Elaq-Elaq, BangkoBangko (di Desa Batu Putih) dan pantai Pemalikan. Pantai Pemalikan termasuk dalam
10 pantai tujuan surfing dengan ombak terganas dan gelombang kidal (left hand wafe)
terbaik di dunia menurut data International Surfing Association.
Potensi Produktif Kelompok Perempuan di Kecamatan Sekotong
Umur responden tergolong usia produktif namun hanya 21,6 % yang berhasil
menamatkan Sekolah Dasar. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya kesadaran akan
potensi produktifnya yang dapat menjadi modal mencari nafkah. Karakteristik potensi
perempuan dan faktor pendukung penguatannya di Kecamatan Sekotong pada tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik Potensi Perempuan dan Faktor Pendukung Penguatannya
di Kecamatan Sekotong Tahun 2015
No. Rincian Karakteristik

Umur (tahun)
Pekerjaan responden (%):
a. Bertani lahan kering
b. Buruhtani
c. Berdagang Ikan laut segar
d. Berdagang makanan sembako
e. Beternak sapi
f. Beternak ayam
g. Pencari kerang
3. a. Luas lahan pertanian (ha)
b.
Status
kepemilikan
lahan
pertanian
4. Jenis pekerjan utama keluarga
Lanjutan
5. Potensi kerja berdasarkan kearifan
lokal:
a.Ketersediaan waktu kerja
perempuan di rumah/sekitar rumah
b.Potensi kerja anak perempuan
6. Ketersediaan input secara lokal:
a. Hasil agribisnis lahan kering
b. Hasil usaha perikanan tangkap
7. Aksesibilitas terhadap pasar

Desa
Sekotong Tengah

Desa
Sekotong
Barat
41

Desa
Batu Putih

Milik Sendiri

50
65
10
15
0
0
5
0,73
Milik Sendiri

30
85
20
5
25
30
0
0,09
Menyakap

Petani

Petani & nelayan

Nelayan

Sedang

Tinggi

Tinggi

Sedang

Sedang

Sedang

Cukup
Tidak ada
Mudah

Cukup
Cukup
Mudah

Kurang
Cukup
Sulit

Tinggi
Tinggi

Tinggi
Tinggi

Rendah
Tinggi

1.
2.

8.
9.

Semangat bangkit dari kemiskinan
Kesetiaan kepada kampung halaman

43
100
100
0
20
60
0
0
0,71

46

.

Ketersediaan input untuk pengembangan usaha produktif yang memanfaatkan
potensi kerja kelompok perempuan, kemudahan mengakses pasar, semangat bangkit
dari kemiskinan dan rasa kesetiaan terhadap kampung halaman merupakan faktor
pendukung pengembangan potensi produktif ekonomi kelompok perempuan.
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Pendapatan Rumahtangga dan Tingkat Kemiskinan Keluarga Responden
Mata pencaharian utama penduduk di Kecamatan Sekotong adalah sebagai
petani lahan kering dan atau sebagai nelayan (usaha perikanan tangkap). Kedua jenis
pekerjaan ini tergantung pada musim dan secara bergantian mengalami masa tidak
beraktivitas. Rincian tentang pendapatan dan kesejahteraan rumahtangga petani-nelayan
di Kecamatan Sekotong tahun 2015 pada tabel 2.
Tabel 2. Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan Rumahtangga Petani-Nelayan di
Kecamatan Sekotong Tahun 2015
R i n c i a n
1.Sumber pendapatan RT:
a.Usahatani lahan kering:
- tanaman pangan
- pisang
b.Nelayan
c.Buruhtani
d.Peternak
e.Pencari kerang/rumput
laut
f. Pedagang ikan segar
g.Pedagang sembako
h.Tukang/buruh bangunan
i.Tukang parkir
j.Pembuat garam
Jumlah “1” per tahun
2.Pendapatan/kapita/tahun:
a. Dalam Rupiah (Rp)
b. Setara Beras (kg)
c. Dalam Dolar (US $)
3.Taraf Hidup:
a. Kriteria Sajogyo
b. Kriteria Bank Dunia

Rumahtangga Petani di Desa
Sekotong
Sekotong
Tengah
Barat

1 804 424,35
-

Rumahtangga Nelayan di Desa
Sekotong
Batu
Barat
Putih

1 729 737,50
250 000,00
10 745
333,00
2 231 500,00
-

692 186,12
22 105
898,76 22 017 370,42
898 076,92
1 621 500,00
85 000,00

5 441 674,35

1 380 000,00
3 560 000,00
947 500,00
224 000,00
21 068
070,50

415 384,62
138 461,54
861 538,46
513 461,54
24 932
821,84

27 133 556,54

1 088 334,87
111,62
81,57

4 213 614,10
432,17
315,81

4 986 564,37
511,44
373,74

6 783 389,14
695,73
508,41

Sangat
Miskin
Miskin

Hampir
Miskin
Miskin

Tidak Miskin
Miskin

Tidak Miskin
Miskin

685 250,00
477 500,00
689 500,00
1 785 000,00
-

1 187 500,00
1 320 000,00
210 000,00

Keterangan: 1) Jumlah anggota keluarga di Desa Sekotong Barat dan Sekotong Tengah masingmasing 5 orang, dan Desa Batu Putih = 4 orang
2) Harga rata-rata beras di lokasi penelitian Rp 9 750/kg tahun 2016
3) Rata-rata nilai tukar periode Januari-November 2015 untuk 1 US $ = Rp 13 342,4

Aktivitas bertani satu kali per tahun, yakni pada musim hujan, meskipun 30 %
responden di Desa Sekotong Tengah ada di Muusim Tanam II (akhir musim hujan)
tetapi irigasinya dari air sumur permukaan. Sebaliknya, melaut hanya pada musim
kemarau (istilah lokal Bahasa Sasak-Pulau Lombok: Musim Timur) dan menghindari
melaut terutama di awal musim hujan (istilah lokalnya Musim Barat) karena terjadi
gelombang tinggi dan angin kencang/badai di laut. Musim Barat biasanya pada periode
bulan Desember - Februari sehingga waktu paceklik keluarga nelayan lebih singkat
dibandingkan petani. Hal ini mengakibatkan lebih baiknya
pendapatan dan
kesejahteraan keluarga nelayan di Kecamatan Sekotong.
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Ukuran kesejahteraan menggunakan Kriteria Kemiskinan Sajogyo yang
didasarkan pada pendapatan/kapita/tahun setara beras, yakni tergolong sangat miskin
jika kurang dari 240 kg; Miskin jika 240 - < 320 kg; Hampir Miskin jika 320 – < 480 kg
dan sejahtera/tidak miskin jika lebih dari 480 kg. Menurut Kriteria Bank Dunia
seseorang tergolong tidak miskin jika pendapatan/kapita/tahun minimal 456,25 US $
atau senilai Rp 6 087 424,375,- pada tahun 2015.
a. Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan Rumahtangga di Desa Sekotong Tengah
Wilayah Desa Sekotong Tengah merupakan daerah daratan sehingga pekerjaan
utama penduduknya adalah bertani di lahan kering. Umumnya kegiatan bertani
dilakukan pada musim hujan (MT I) namun terdapat 30 % responden yang menanam
sesudahnya (MT II) denngan air irigasi dari air sumur permukaan. Artinya, pada MT II
terjadi pengurangan luas tanam sebesar 66 %. Efisiensi ekonomi usahatani tersebut pada
MT I sebesar 2,51 dan pada MT II sebesar 1,85. Meskipun dua kali penananam,
pendapatan usahatani lahan kering sebanyak Rp 1 804 424,35/tahun sehingga tidak
dapat mencukupi kebutuhan keluarga petani. Untuk itu anggota keluarga bekerja juga
sebagai buruh tani, peternak, pedagang, dan tukang/buruh bangunan sehingga
pendapatan per tahun menjadi Rp 5 441 674,35. Namun, jumlah ini ternyata tetap
mengakibatkan keluarga responden di Desa Sekotong Tengah tergolong sangat miskin
menurut kriteria Kemiskinan Sajogyo dan miskin menurut Bank Dunia.
b. Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan Rumahtangga di Desa Sekotong Barat
Desa Sekotong Barat sebagian besar adalah pesisir pantai namun masih
terdapat sebagian kecil dataran yang menjadi tempat bertani. Jumlah responden yang
bermatapencaharian utama sebagai nelayan sebanyak 65 % dan hasil tangkapan
langsung dijual di pinggir panti. Belum terbuka wawasan kreatif masyarakat melihat
semakin banyaknya arus kunjungan wisatawan baik domestik mupun mancanegara.
Selain itu, tersedia waktu kerja perempuan karena antara pantai dan pemukimannya
hanya dibatasi oleh jalan raya selebar 3 meter.
Kegiatan melaut dilakukan hampir setiap hari, kecuali di musim Barat (istilah
lokal untuk musim hujan dan angin kencang) yang terjadi pada periode bulan
Desember sampai pertengahan Februari. Berdasarkan informasi nelayan, musim ini
puncaknya pada Tahun Baru China (Imlek) dan merupakan masa paceklik bagi
keluarga nelayan. Rata-rata hasil tangkapan ikan seberat 7,52 kg yang bernilai Rp
170 384,62 dan pendapatannya per satu satu kali melaut (SKM) sebesar Rp 92 050,3.
Dengan rata-rata frekuensi melaut 240,15 kali/tahun diperoleh pendapatan Rp 22 105
898,97/tahun. Jenis ikan hasil tangkapan di Desa Sekotong Barat antara lain cumicumi, tamban, ketumbung, tongkol, layah, banyar, lemuru, kembung, cakalang dan
gurita.
Kelompok responden rumahtangga nelayan adalah penduduk yang tidak
berlahan dengan pendapatan per tahun sebanyak Rp 24 932 821,84. Pada saat tidak bisa
melaut, yakni pada saat musim penghujan keluarga ini bekerja sebagai buruhtani di desa
terdekat. Meskipun demikian, berdasarkan Kriteria Bank Dunia ternyata tetap tergolong
miskin sedangkan dengan Kriteria Sajogyo tergolong Hampir miskin. Perbedaan ini
terjadi karena Kriteria Sajogyo berdasarkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok beras
sedangkan untuk hidup layak diperlukan pemenuhan kebutuhan pelengkap yang
nilainya umumnya lebih mahal dibandingkan beras.
Pertanian tanaman pangan di Desa Sekotong Barat dilakukan oleh 50 %
keluarga responden dengan rata-rata luas lahan garapan 0,59 ha. Jenis tanamannya
adalah padi, jagung, kacang tanah, kacang panjang, kedelai, dan ubi kayu serta kebun
pisang. Pendapatan usahatani ini sebesar Rp 1 729 737,50/lahan garapan atau setara Rp
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2 931 758,47/ha. Biaya produksi pada tertinggi adalah untuk membayar upah tenaga
kerja luar keluarga, yang mencapai 68,63 % dari total biaya. Penggunaan tenaga kerja
luar terutama untuk pengolahan tanah dan penanaman yang penyelesaiannya
diupayakan bertepatan dengan tibanya musim hujan.
Meskipun mengakui bahwa pertanian menjadi sumber penghidupan utama
keluarga namun kotribusinya terhadap total pendapatan rumahtangga hanya 9,40 %.
Keluarga petani berpendapat bahwa bertani lebih menjamin penyediaan kebutuhan
pangan pokok keluarga secara swadaya sedangkan menjadi nelayan penuh risiko dan
ketidakpastian. Jumlah pendapatan per tahun kelompok rumahtangga petani sebesar Rp
21 068 070,50/tahun dan pendapatan per kapitanya Rp 4 213 614,10/tahun sehingga
tergolong hampir miskin menurut Kriteria Sajogyo dan miskin menurut Bank Dunia.
c. Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan Rumahtangga di Desa Batu Putih
Desa Batu Putih merupakan desa pemekaran Desa Sekotong Barat dan
merupakan desa terakhir setelah Desa Pelangan, terletak di ujung paling barat
Kecamatan Sekotong. Desa ini memiliki kawasan pesisir berbukit dan sedikit lahan
datar yang umumnya bukan milik penduduk lokal. Pekerjaan utama penduduk adalah
nelayan dengan pendapatan Rp 89 160,81 untuk sekali melaut. Frekuensi melaut ratarata sebanyak 246,94 kali/tahun sehingga pendapatan per tahun Rp 22 017 370,42.
Nilai ini lebih rendah dibandingkan nelayan Desa Sekotong Barat meskipun jumlah
tangkapan nelayan Desa Batu Putih lebih banyak. Hal ini akibat keterkucilan lokasi
dan penjualan harus di Desa Pelangan sehingga memerlukan biaya transportasi. Meski
demikian penangkapan ikan ini memberi kontribusi 81,14 % terhadap pendapatan
rumahtangga responden Desa Batu Putih.
Di beberapa tempat di Desa Batu Putih terdapat lahan pertanian. Lahan tersebut
sebenarnya untuk pemukiman atau tempat usaha yang digunakan sementara waktu
bertani tanaman semusim (padi, jagung dan kacang tanah) hanya pada musim hujan.
Petani di Desa Batu Putih sebanyak 20 % dengan rata-rata lahan garapan 0,29 ha.
Jumlah pendapatan dari usahatani tersebut sebesar Rp 692 186,12/tahun dan kontribusi
terhadap pendapatan keluarga hanya 2,55 %. Namun, kontribusi pendapatan dari
pekerjaan selain bertani termasuk tinggi sehingga pendapatan rumahtangga nelayan di
Desa Batu Putih mencapai Rp 27 133 556,54/tahun dan pendapatan per kapitanya
senilai Rp 6 783 389,14/tahun. Meskipun berdasarkan Kritteria Sajogyo tergolong
sejahtera namun berdasarkan Kriteria bank Dunia tetap tergolong miskin.
Rancangan Penguatan Kelompok Perempuan untuk Pengentasan Kemiskinan di
Kecamatan Sekotong – Lombok Barat, Indonesia
Berdasarkan hasil kajian terhadap potensi produktif sumberdaya alam dan
manusia di Kecamatan sekotong maka untuk terbebas dari tradisi kemiskinan adalah
melalui pemanfaatan potensi-potensi tersebut secara sinergis yang rumuskan dalam
model hasil penelitian ini. Rumusan model penguatan kelompok perempuan berbasis
sinergitas pemanfaatan potensi sumberdaya agribisnis lahan kering – marjinal dan
sumberdaya ekowisata bahari untuk pengentasan kemiskinan di Kecamatan Sekotong
pada gambar 2.
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Rumahtangga Petani-Nelayan

Sumber Daya
PESISIR/LAUT

Potensi Kerja
perempuan

Pendapatan
Bapak/suami

Kesejahteraan :Sangat Miskin

(EKOWISATA
BAHARI)

Sumber Daya
AGRIBISNIS
LAHANKERING

Sistim Budaya
Patriarkhi

Potensi Produktif Perempuan
Ikan
laut,
rumput
laut,dll

• Potensi Kerja perempuan
• Potensi produktif anak perempuan
• Hasil produksi agribisnis lahan
kering, dan potensi lahan
• Potensi hasil perikanan lauti
• Kemudahan akses pasar
• Motivasi bangkit dari kemiskinan

Padi,
kedelai,
jagung,
kacang,
ubi kayu
pisang

Output Model :
• Pengembangan keterampilan dan industri
pengolahan pangan berbasis hasi agribisnis
lahan kering dan perikanan laut
• Berbagai produk pangan olahan dan KUB

dampak

Meningkatkan: produktivitas kerja dan taraf hidup masyarakat, efisiensi penggunaan
sumberdaya lokal. kerjasama petani-nelayan dan masyarakat luas; serta kesadaran
dan upaya pelestarian sumberdaya kawasan pesisir –laut di Kecamatan Sekotong
Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah, penguatan peran ekowisata untuk penerimaan devisa,
perbaikan kualitas SD manusia, menurunkan ketergantungan impor produk pertanian dan perikanan

Gambar 2. Model Penguatan Kelompok Perempuan Berbasis Sinergitas Pemanfaatan Potensi Agribisnis Lahan Kering-Marjinal dan Sumberdaya
Ekowisata Bahari untuk Pengentasan di Kecamatan Sekotong
Kabupaten Lombok Barat, Indonesia
Deskripsi Model Hasil Rancangan
Model hasil rancangan untuk penguatan kelompok perempuan di Kecamatan
Sekotong – Lombok Barat terdiri dari 5 komponen, yakni:
a. Input model, terdiri dari potensi kerja kelompok perempuan dari keluarga petani dan
nelayan, hasil produksi agribisnis lahan kering dan hasil usaha perikanan tangkap,
potensi ekowisata kawasan pesisir/laut dan motivasi masyarakat untuk sejahtera.
b. Kelompok sasaran: adalah kelompok perempuan dari keluarga petani dan nelayan.
c. Lokasi kegiatan: rumah binaan dan pesisir pantai – dekat rumah (selaras tradisi
patriarkhi yang mengharuskan perempuan beraktivitas terkait peran reproduktifnya,
yakni hanya untuk aktivitas domestikasi “kerumahtanggaan’).
d. Output model adalah pengembangan keterampilan produktif dan industri pengolahan
pangan berbasis hasil agribisnis lahan kering dan hasil perikanan tangkap, dan dapat
terbentuk kelompok usaha perempuan.
e. Dampak model di tingkat rumahtangga petani-nelayan dan terhadap outcome
Dampak model pada level rumahtangga petani-nelayan adalah: meningkatkan
produktivitas kerja, pendapatan/taraf hidup, memperluas kesempatan kerja, optimalisasi
penggunaan sumberdaya lahan, meningkatkan kesadaran dan upaya menjaga kelestarian
sumberdaya lahan kering, kawasan pesisir dan di dalam laut agar terjamin keberlanjutan
ekowisata bahari, meningkatkan kerjasama antar petani, nelayan dan masyarakat pelaku
aktivitas ekowisata bahari di Kecamatan Sekotong. Dampak model terhadap outcome
adalah terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah, penguatan peran ekowisata
bahari dalam penerimaan devisa, peningkatan kualitas sumberdaya manusia di wilayah
lahan kering dan kawasan pesisir serta berpotensi mengurangi ketergantungan nasional
terhadap impor produk pertanian dan perikanan/kelautan.
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Dasar dan Alternatif Penguatan Peran Produktif Kelompok Perempuan
Rancangan penguatan peran produktif perempuan di Kecamatan Sekotong
didasarkan pada potensi kerja perempuan dalam tradisi patriarkhi dan sumberdaya alam
(agribisnis lahan kering dan potensi kawasan pesisir/laut). Pemanfaatan hasil agribisnis
lahan kering dan produk perikanan laut sebagai input aktivitas penguatan dapat
memberi nilai tambah, memperpanjang masa pemanfaatan hasil produksi tersebut, dan
menjamin kontinyuitas perolehan pendapatan tanpa tergantung musim. Rincian berbagai
alternatif produk olahan dalam rancangan model di Kecamatan Sekotong adalah pada
tabel 4.
Tabel 4. Alternatif Produk Olahan dalam Model Hasil Rancangan Penelitian
Jenis Komoditi dan Dasar Pengembangan
1.Padi (pasar tersedia luas dari masyarakat lokal
dan wisatawan)
2.Kedelai (teknologi mudah dan murah, waktu
pembuatan singkat, memotivasi bertani kedelai)
3.Kacang tanah (potensi produksi cukup tinggi,
pengolahan lebih menguntungkan dan teknologi
sederhana dan cepat)
4.Pisang (produksi tinggi dan harga jual segar
sangat murah, belum ada pengolahan lanjut)
5.Ubi Kayu (memberi nilai tambah tinggi, masa
panen lama, produksi tidak kontinyu)
6.Jagung (nilai jual olahan lebih tinggi, dan
teknologi produksi sederhana)
7.Ikan Laut (otensi produksi tinggi, harga jual
dalam bentuk segar rendah karena pasar jauh)
8.Rumput Laut (harga jual dalam bentuk segar
rendah dan nilai tambah tinggi)

Alternatif Produk Olahan
Nasi kuning, krupuk beras,
rengginang, pisang goreng
Marning kedelai dan tempe
Kacang asin, kue kacang atau
ampyang kacang, kacang telur,
kacang sangrai
Pisang sale, kripik pisang,
pisang rebus, dan pisang goreng
Keripik/kerupuk ubi kayu, tape
dan dodol tape, cake tape
Marning jagung, stik jagung,
ting-ting jagung
Bakso ikan, kerupuk/keripik
ikan, abon ikan, pelecing ikan,
sop ikan dan ikan bakar
Kue (agar-agar), manisan,
dodol, rumput laut lembaran

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan hal-hal berikut ini:
1. Potensi sumberdaya agribisnis lahan kering adalah lahan pertanian (31 689 ha)
dengan jenis tanaman utama padi, jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau adn
ubi kayu. Tanaman perkebunan utama adalah jambu mete, kelapa dan pisang.
2. Potensi ekowisata bahari meliputi: pantai sepanjang 192 km dan perairannya seluas
1 382,4 km2; tujuan wisata adalah gili-gili (pulau-pulau kecil), pantai yang natural
Pantai Mekaki, Desert Point/Bangko-Bangko, Pantai Elaq – Elaq, Pantai Batu Surat,
Teluk Sepi, Teluk Panggang, Tanjung Jagog Nambung, Gili Nanggu, Gili Asahan,
Gili Rengit, Gili Lontar, Gili Poh, Gili Gede, Belongas Bay dan Pandanan serta
terdapat 23 pulau kecil (gili); keaneragaman biota laut dan dukungan sarana dan
prasarana yang menjamin keselamatan para wisatawan.
3. Potensi produktif ekonomi kelompok perempuan di Kecamatan Sekotong meliputi:
umur yang produktif, potensi kerja, kepemilikan lahan pertanian, semangat keluar
dari kemiskinan, dan rasa cinta tanah kelahiran.
4. Kesejahteraan rumahtangga petani lebih rendah dibandingkan keluarga nelayan, di
Desa Sekotong Tengah menurut Kriteria Sajogyo tergolong sangat miskin dan
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menurut Kriteria Bank Dunia: tergolong miskin; di Desa Sekotong Barat menurut
Kriteria Sajogyo tergolong Hampir Miskin dan menurut Kriteria Bank Dunia
tergolong Miskin. Keluarga nelayan di Desa Sekotong Barat dan Batu Putih
tergolong sejahtera menurut Kriteria Sajogyo dan miskin menurut Bank Dunia
5. Rancangan Model Penguatan Kelompok Perempuan Berbasis Sinergitas
Pemanfaatan Potensi Agribisnis Lahan Kering-Marjinal dan Sumberdaya Ekowisata
Bahari untuk Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Sekotong – Lombok Barat
terdiri dari: a). input model (potensi kerja kelompok perempuan, potensi agribisnis
lahan kering dan potensi pesisir dan laut untuk ekowisata bahari); b).kelompok
sasaran (kelompok perempuan dari keluarga petani dan nelayan); c).lokasi kegiatan:
rumah binaan dan pesisir pantai, d). output model (pengembangan keterampilan
produktif dan industri pengolahan pangan berbasis hasil agribisnis lahan kering dan
hasil usaha perikanan tangkap, terbentuk kelompok usaha perempuan); e). dampak
model di tingkat rumahtangga petani-nelayan (pengentasan kemiskinan dan jaminan
penerimaan pendapatan sepanjang tahun, pengembangan industri pengolahan) dan
terhadap outcome (percepatan pertumbuhan ekonommi wilayah, pengembangan
ekowisata bahari di Kecamatan Sekotong Indonesia dan peningkatan penerimaan
devisa akibat arus kunjungan wisatawan mancanegara).
Implementasi model pengentasan kemiskinan masyarakat berbasis penguatan
peran produktif-ekonomi kelompok perempuan melalui pemanfaatan secara sinergis
potensi sumberdaya agribisnis lahan kering dengan potensi sumberdaya ekowisata
bahari di Kecamatan Sekotong Tengah sangat diperlukan untuk menjamin
keberlanjutan perolehan pendapatan dan perbaikan taraf hidup masyarakat petaninelayan, membangun kemandirian masyarakat untuk melestarikan kawasan pesisir/laut
untuk ekowisata bahari. Sinergitas pemanfaatan potensi sumberdaya manusi dengan
potensi dua sumberdaya alam dapat menciptakan saling ketergantungan kepentingan
sehingga lebih menjamin keberlanjutan penerimaan masyarakat binaan.
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ABSTRAK
Jeruk merupakan salah satu komoditas unggulan hortikultura provinsi Bali. Dalam
pengembangan kawasan agribisnis jeruk, pengelolaan kebun terutama pengendalian
penyakit CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration) perlu perhatian khusus. Inovasi
teknologi jeruk untuk mengatasi masalah penyakit CVPD adalah Pengelolaan Terpadu
Kebun Jeruk Sehat (PTKJS). Salah satu strategi yang sangat penting agar komponen
teknologi dalam PTKJS dapat diterapkan oleh petani adalah melalui penyuluhan kepada
petani dengan metode SL-PTKJS. Evaluasi terhadap aspek perubahan pengetahuan dan
sikap petani bertujuan untuk mengukur efektivitas metode penyuluhan SL-PTKJS.
Penelitian dilaksanakan di Kelompok Tani Gumbleng Amertha, Desa Tukad Sumaga,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Agustus 2015. Data
sebelum dan sesudah SL, dikumpulkan melalui wawancara langsung menggunakan
daftar pertanyaan yang telah disiapkan selanjutnya data dianalisis secara deskriptif
kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penyuluhan pertanian SLPTKJS terbukti efektif dalam merubah pengetahuan dan sikap petani yaitu jumlah
petani dengan pemahaman tinggi terhadap PTKJS meningkat 133.33%, dan
meningkatnya sikap positif petani terhadap PTKJS sebesar 44.44%.
Kata kunci

: Jeruk, pengelolaan, pengetahuan, sikap, terpadu,

ABSTRACT
Citrus is one of the holticultural superior comodities in Bali. In development of citrus
agri business region, farm management especially CVPD (Citrus Phloem
Degeneration) diseases control is need special attention. Citrus technological
innovation to resolve the problem of CVPD disease is Integrated Crop Management for
Healthy Citrus Orchard. One of strategies is essential for the technology component in
Integrated Crop Management for Healthy Citrus Orchard can be applied by farmers is
through extension to farmers with Field School Integrated Crop Management for
Healthy Citrus Orchard method. The aims evaluation of the change knowledge aspect
and farmer’s attitude is to measure the effectiveness of extension Field School
Integrated Crop Management for Healthy Citrus Orchard method. The research done in
Gumbleng Amertha famers group, Tukad Sumaga Village, Gerokgak ditrict, Buleleng
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regency August 13th, 2015. The data before and after field school was collected by
direct interview used questionnaire that had been prepared and analysis by quantitative
descriptive method. This research shown agriculture extension Integrated Crop
Management for Healthy Citrus Orchard method proven effective in change knowledge
and famer’s attitude that is the total of famers with high understanding Integrated Crop
Management for Healthy Citrus Orchard an increase 133,33% and an increasse
possitive famer’s attitude with PTKJS is 44,44%.
Keywords

: Citrus, management, knowledge, attitude, integrated

LATAR BELAKANG
Jeruk merupakan salah satu komoditas unggulan hortikultura provinsi Bali.
Produksi jeruk di provinsi Bali pada tahun 2013 mencapai 1.405.816 ton atau
meningkat sebesar 8 persen dari tahun sebelumnya. Daerah sentra produksi jeruk
terdapat di kabupaten Bangli (84%), Gianyar (11%) dan Buleleng (3%) (BPS Provinsi
Bali, 2014a). Jumlah rumah tangga yang terlibat dalam usahatani jeruk di provinsi Bali
mencapai 25.754 rumah tangga yang tersebar di kabupaten Bangli (59,3%), Buleleng
(11,2%) dan Gianyar (8,8%). Skala usahatani sangat bervariasi dengan rata-rata jumlah
tanaman jeruk yang diusahakan petani sekitar 276 phn/rumahtangga petani (BPS
Provinsi Bali, 2014b).
Dalam pengembangan kawasan agribisnis jeruk, pengelolaan kebun terutama
pengendalian hama penyakit perlu perhatian khusus. Penyakit utama yang harus
diwaspadai adalah penyakit CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration). Penyakit
CVPD disebabkan oleh Candidatus liberobacter asiaticum (Jaqoueix et al., 1996)
termasuk bakteri gram negatif (Garnier et al. 1984) dan dapat ditularkan oleh serangga
vektor Diaphorina citri (Tirtawidjaja 1983). Penyakit tersebut dapat menurunkan
produksi secara drastis sehingga menyebabkan turunnya minat petani dalam
berusahatani jeruk dan beralih ke komoditas lainnya (Asaad et al., 2006). Oleh karena
itu, perlu dilakukan pencegahan berkembangnya penyakit tersebut pada kawasan
pengembangan jeruk. Inovasi teknologi jeruk dari Badan Litbang Pertanian untuk
mengatasi masalah penyakit CVPD adalah Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat
(PTKJS). Pengendalian penyakit CVPD melalui PTKJS meliputi lima komponen
teknologi, yaitu : (1) menggunakan bibit jeruk berlabel bebas penyakit, (2)
mengendalikan serangga D. citri penular CPVD secara cermat, (3) melakukan sanitasi
kebun secara cermat, (4) memelihara tanaman secara optimal, (5) konsolidasi
pengelolaan kebun (Anonim, 2003; Supriyanto et al., 2010; Dwiastuti et al., 2011).
Berdasarkan hasil kajian Endarto et al. (2006) PTKJS efektif untuk menurunkan
serangan D. Citri hingga 4% dan menghambat laju perkembangan penyakit CVPD dan
penyakit lainnya.
Agar lima (5) komponen teknologi tersebut dapat diterapkan oleh petani
diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang memadai, dan
motivasi yang tinggi. Salah satu strategi yang sangat penting dalam meningkatkan
kualitas sumber daya manusia pertanian adalah melalui penyuluhan dan pelatihan
kepada petani (Ruky, 2003; Rae, 2005). Sekolah Lapangan (SL) merupakan salah satu
metode yang diterapkan dalam aktivitas penyuluhan pertanian. Sekolah Lapang
merupakan tempat pendidikan non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan
dan sikap dalam mengenali potensi, menyusun rencana usahatani, mengatasi
permasalahan, mengambil keputusan serta menerapkan teknologi yang sesuai dengan
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

830

kondisi sumberdaya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga
usahataninya menjadi efisien, berproduktivitas tinggi serta berkelanjutan. Menurut
Jamal (2009) penggunaan SL dianggap sebagai pendekatan terbaik untuk percepatan
pemahaman petani serta proses adopsi itu sendiri. Materi yang disampaikan berkaitan
dengan SL-PTKJS antara lain : Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat (strategi
pengendalian CVPD), Pengenalan hama penyakit utama tanaman jeruk, Pencegahan dan
pengendalian penyakit Diplodia dengan aplikasi bubur California.
Teknologi anjuran PTKJS merupakan hasil penelitian Balai Penelitian Tanaman
Jeruk dan Subtropika. Dalam transfer teknologi tersebut belum tentu petani mau dan
mampu untuk menerapkannya, maka untuk meyakinkan bahwa paket teknologi PTKJS
dapat diterima oleh petani dibutuhkan evaluasi. Menurut Padmowiharjo (1999) bahwa
evaluasi penyuluhan pertanian adalah sebuah proses yang sistematis untuk memperoleh
informasi yang relevan tentang sejauh mana tujuan program penyuluhan pertanian
disuatu wilayah dapat dicapai dan menafsirkan teknologi atau data sehingga dapat
ditarik suatu kesimpulan yang kemudian digunakan untuk mengambil keputusan dan
pertimbangan terhadap program penyuluhan yang dilakukan. Evaluasi terhadap aspek
perubahan pengetahuan dan sikap petani ini bertujuan untuk mengukur efektivitas
metode penyuluhan SL-PTKJS.
BAHAN DAN METODA
Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Kebun Jeruk Sehat (SL-PTKJS)
dilaksanakan di Kelompok Tani Gumbleng Amertha, Desa Tukad Sumaga, Kecamatan
Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Agustus 2015. Data sebelum dan
sesudah SL-PTKJS dikumpulkan melalui wawancara langsung, menggunakan daftar
pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
Metode analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif kuantitatif yaitu
pertanyaan-pertanyaan dikelompokkan berdasarkan kategori dan dipersentasekan,
analisis data dengan menggunakan matriks dan membuat kesimpulan umum berupa
paparan sederhana. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap petani dalam
pengendalian penyakit CVPD diukur dalam skor yang meliputi : (a) penggunaan bibit
jeruk berlabel bebas penyakit, (b) pengendalian OPT, (c) sanitasi kebun yang baik, (d)
pemeliharaan secara optimal, dan (e) konsolidasi pengelolaan kebun dengan kelompok
tani sebagai unit terkecil pembinaan. Skor yang diperoleh dari masing-masing item
pertanyaan dijumlahkan sehingga diperoleh skor total. Tingkat pengetahuan dan sikap
petani terhadap PTKJS dikategorikan menjadi tiga kelas (rendah, sedang, tinggi)
sedangkan deskripsi mengenai PTKJS dan skala penilaiannya dapat dilihat pada tabel 1.
Pengkategorian menggunakan rumus interval (Dajan, 1996):
J

I

= -----K

Dimana :
I
= Interval kelas
J
= Jarak antara skor maksimum dan skor minimum
K
= Banyaknya kelas yang digunakan
Pengukuran dari masing-masing komponen teknologi PTKJS diukur
berdasarkan tiga klasifikasi yaitu, rendah, sedang dan tinggi berdasarkan skor yang
diperoleh yang dihitung berdasarkan nilai pengetahuan/ sikap masing-masing indikator
yang diukur. Untuk masing-masing komponen diukur dari nilai score 10,00-30,00.
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Klasifikasi score per komponen teknologi yaitu, rendah (10,00 – 16,67), sedang (16,68
– 23,34) dan tinggi (23,35 – 30,00).
Tabel 1. Deskripsi Pengendalian CVPD dengan Pendekatan
Kebun Jeruk Sehat (PTKJS) beserta Skala Penilaiannya
Pilihan jawaban responden
No Komponen PTKJS
Rendah/Negatif Sedang/Netral
1. Menggunakan bibit jeruk Tidak
Ragu-ragu;
berlabel bebas penyakit
mengetahui;
kadangtidak
setuju; kadang
hampir
tidak
pernah
2. Pengendalian
OPT Tidak
Ragu-ragu;
(perangkap
kuning, mengetahui;
kadangpenggunaan
bubur tidak
setuju; kadang
California, penyiraman hampir
tidak
dengan
larutan pernah
insektisida, penyemprotan
dengan
insektisida,
pemasangan sex feromon
metil
eugenol,
pembrongsongan
dan
penyemprotan
dengan
fungisida)
3. Sanitasi
kebun Tidak
Ragu-ragu;
(memangkas
bagian mengetahui;
kadangtanaman
yang
sakit, tidak
setuju; kadang
membuang pohon yang hampir
tidak
terserang
CVPD, pernah
penanaman
sulaman
dengan bibit berlabel)
4. Pemeliharaan tanaman ( Tidak
Ragu-ragu;
pemangkasan
bentuk mengetahui;
kadangarsitektur
pohon, tidak
setuju; kadang
pemangkasan
hampir
tidak
pemeliharaan, pengolahan pernah
tanah,
pemupukan
berimbang, penyiraman,
penjarangan
buah,
pengendalian gulma dan
pemanenen secara benar)
5. Konsolidasi pengelolaan Tidak
Ragu-ragu;
kebun
mengetahui;
kadangtidak
setuju; kadang
hampir
tidak
pernah
Total skala
10.00–16.67
16-68-23.34

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

Pengelolaan Terpadu

Tinggi/Positif
Mengetahui;
setuju; sering

Mengetahui;
setuju; sering

Mengetahui;
setuju; sering

Mengetahui;
setuju; sering

Mengetahui;
setuju; sering

23.35-30.00
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Petani dan Agroekosistem Usahatani Jeruk
Varietas jeruk yang dominan di budidayakan di Kabupaten Buleleng adalah
Keprok Tejakula, yang dahulu sebagai varietas unggulan di Bali khususnya bagian
timur, namun semenjak terserang CVPD jeruk varietas ini sejak tahun 2009
dikembangkan kembali di Buleleng bagian barat. Sentra produksi jeruk di Kabupaten
Buleleng terdapat di Kecamatan Gerokgak salah satunya di Desa Tukad Sumaga.
Wilayah ini termasuk dalam lahan kering dataran rendah beriklim kering, dimana bulan
hujan dirasakan sangat pendek. Topografi lahan yang ditanami jeruk umumnya dataran
rendah dengan topografi miring.
Rata-rata luas lahan yang diusahakan untuk tanaman jeruk adalah 0,42 ha dengan
kisaran 0,28-1,42 hektar. Jarak tanam yang digunakan petani juga sangat bervariasi, 2 x
3 m, 2,5 x 2,5 m, 2 x 3 m, 3 x 3 m dengan rata-rata populasi 600 pohon per hektar.
Produktivitas jeruk keprok tejakula juga masih relatif rendah, dibawah rata-rata
produktivitas jeruk di Provinsi Bali. Hal ini disebabkan pola budidaya yang mereka
lakukan belum begitu intensif, demikian halnya pengendalian hama dan penyakit pada
jeruk. Panen umumnya dilakukan langsung oleh pemborong, karena sistem pemasaran
yang dominan di lokasi ini adalah sistem borongan, sehingga seringkali petani merasa
dirugikan, terutama karena tidak adanya grading dalam penjualan tersebut.
Rata-rata umur petani jeruk di Desa Tukad Sumaga, Kecamatan Gerokgak
Kabupaten Buleleng adalah 57,26% dengan kisaran antara 23-68 tahun. Hal ini tidak
berbeda jauh dengan rata-rata umur petani pada umumnya. Demikian halnya tingkat
pendidikan, rata-rata tingkat pendidikan petani adalah tamat Sekolah Dasar atau
lamanya mereka mengenyam pendidikan formal selama 8,21 tahun dengan kisaran
antara 4.,5 – 12 tahun. Dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah dan usia yang
relatif tua, tentunya hal ini merupakan tantangan dalam mengadopsi inovasi teknologi.
Pengalaman usahatani jeruk yang mereka miliki relatif baru karena usahatani jeruk baru
dikembangkan sejak tahun 2009 di wilayah tersebut, sehingga tentunya masih
dibutuhkan adanya inovasi-inovasi teknologi khususnya usahatani jeruk. Secara umum
sumber pendapatan utama petani di Desa Tukad Sumaga adalah bertani baik itu
tanaman pangan, hortikultura serta beternak sapi. Namun pada saat musim-musim
tertentu tidak sedikit dari mereka yang juga menjadi buruh migrant ke wilayah lain
untuk menambah pendapatan rumah tangga, seperti halnya pada saat musim panen
cengkeh, tidak sedikit mereka yang menjadi buruh panen petik cengkeh di wilayah
kecamatan lain.
Pengetahuan petani terhadap PTKJS
Populasi jeruk keprok Tejakula di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan yang
sangat drastis dikarenakan mewabahnya penyakit CVPD.untuk itu guna menghindari
hal serupa maka pada tahap awal pengembangan sangat diperlukan adanya pemahaman
petani terhadap pengendalian CVPD yang salah satunya melalui penerapan PTKJS.
Pengetahuan merupakan tahap awal terjadinya persepsi yang kemudian membentuk
sikap dan pada akhirnya menciptakan perbuatan atau tindakan. Dengan adanya
wawasan petani yang baik tentang suatu hal, akan mendorong terjadinya sikap yang
pada gilirannnya mendorong terjadinya perubahan ketrampilan. Tingkat pengetahuan
petani mengenai PTKJS dapat dilihat pada tabel 2 berikut.
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Tabel 2. Pengetahuan petani terhadap Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat (PTKJS)
sebelum dan sesudah kegiatan SL-PTKJS di Desa Tukad Sumaga, Kecamatan
Gerokgak Kabupaten Buleleng, 2015.

Sebelum SL-PTKJS
Rata- Jumlah
Klasifikasi/Skor
Persentase
rata petani
(%)
skor (org)
Rendah (10-16.67) 13,24
10
40,00
Sedang (16.68-23.34) 18,72
12
48,00
Tinggi (23.35-30.00) 24,56
3
12,00
Jumlah
25
100,00

Sesudah SL-PTKJS
Rata- Jumlah
Persentase
rata petani
(%)
skor (org)
15,52
3
12,00
21,24
15
60,00
27,14
7
28,00
25
100,00

D (%)

-70,00
25,00
133,33

Rata-rata tingkat pengetahuan petani terhadap PTKJS di Desa Tukad Sumaga
Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, pada awal kegiatan SL-PTKJS dominan
pada kategori rendah (40%) dan sedang (48%) dan hanya sekitar 12% petani yang
memilki tingkat pengetahuan relatif tinggi terhadap PTKJS. Rendahnya tingkat
pengetahuan petani terhadap PTKJS pada awal kegiatan disebabkan karena masih
belum tersosialisasikannya teknologi PTKJS secara menyeluruh baik melalui kegiatan
sekolah lapang, demplot maupun kegiatan penyuluhan lainnya, walaupun secara umum
petani di kelompok tani Gumbleng Amertha dahulu pernah mengusahakan tanaman
jeruk, namun mereka belum secara keseluruhan mengetahui budidaya jeruk yang baik
dan benar sebagaimana terdapat dalam komponen teknologi PTKJS.
Menurut Setiana (2005) bahwa, titik berat penyuluhan adalah sebagai bagian dari
penerangan kepada masyarakat yang tidak tahu atau belum mengetahui. Masalah yang
timbul yang belum dipahami oleh masyarakat desa menyangkut usahatani mereka,
terutama inovasi yang dikembangkan atau diterapkan diwilayah tersebut. Sebagai
proses penerangan, maka titik berat yang hendak dicapai adalah masyarakat desa yang
tadinya belum mengetahui inovasi tersebut akan menjadi tahu.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SL-PTKJS telah berjalan
sesuai dengan harapan, pencapaian sasaran pelatihan ditandai dengan pada akhir
kegiatan SL-PTKJS terjadi peningkatan pemahaman petani terhadap PTKJS dimana
jumlah petani dengan kategori rendah pemahamannya terhadap PTKJS menurun (70%)
dan jumlah petani dengan pemahaman tinggi terhadap PTKJS meningkat 133.33%.
Pengetahuan memiliki perananan penting, karena dengan pengetahuan yang meningkat
akan mempercepat petani dalam memutuskan dan menerapkan suatu teknologi atau
tidak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa petani yang memiliki pengetahuan yang
cukup terhadap suatu teknologi akan mampu dan menguasai penerapan teknologi
tersebut (Khairuddin, 1992).
Sikap Petani terhadap PTKJS
Sikap merupakan potensi pendorong yang ada pada individu untuk bereaksi
terhadap lingkungan. Sikap tidak selamanya tetap dalam jangka waktu tertentu tetapi
dapat berubah karena pengaruh orang lain melalui interaksi sosial. Sikap petani Desa
Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng terhadap PTKJS dapat dilihat
pada tabel 3.
Sikap petani terhadap PTKJS di Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak
Kabupaten Buleleng pada awal kegiatan SL-PTKJS dilaksanakan, dominan pada respon
netral (48%), positif (36%) dan sebanyak 4 orang (16%) yang memberikan respon sikap
negatif terhadap PTKJS. Masih cukup banyaknya respon petani yang memberikan sikap
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negatif terhadap PTKJS dikarenakan tingkat pengetahuan mereka terhadap PTKJS yang
relatif masih tergolong rendah, selain itu hal ini dikarenakan beberapa komponen
teknologi tersebut merupakan hal yang baru bagi petani dan belum pernah mereka
terapkan sehingga mereka masih ragu-ragu akan keberhasilan teknologi tersebut.
Tabel 3. Sikap petani terhadap Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat (PTKJS)
sebelum dan sesudah kegiatan SL-PTKJS di Desa Tukad Sumaga, Kecamatan
Gerokgak Kabupaten Buleleng, 2015.

Sebelum SL-PTKJS
Rata- Jumlah
Klasifikasi/Skor
Persentase
rata petani
(%)
skor (org)
Negatif (10-16.67) 14,87
4
16,00
Netral (16.68-23.34) 19,12
12
48,00
Positif (23.35-30.00) 25,72
9
36,00
Jumlah
25
100,00

Sesudah SL-PTKJS
Rata- Jumlah
Persentase D (%)
rata petani
(%)
skor (org)
15,88
1
4,00 -75,00
22,72
11
44,00 -8,33
28,86
13
52,00 44,44
25
100,00

Seiring dengan berjalannya waktu, pada akhir kegiatan SL-PTKJS terjadi
perubahan penurunan sikap negatif petani terhadap PTKJS sebesar 75%, dan
meningkatnya sikap positif petani terhadap PTKJS sebesar 44.44%. Meningkatnya
sikap positif petani terhadap PTKJS berkaitan dengan semakin meningkatnya
pemahaman petani terhadap PTKJS disertai dengan praktek lapang PTKJS, walaupun
belum sepenuhnya dapat diterapkan ditingkat lapang.
Sikap (attitude) merupakan kemampuan internal yang berperan sekali dalam
mengambil tindakan, orang memiliki sikap yang jelas mampu untuk memilih dengan
tehgas diantara beberapa kemungkinan atau tersedianya beberapa alternative. Orang
yang bersikap tertentu cenderung menerima atau menolak suatu objek berdasarkan
penilaian terhadap objek itu berguna/ berharga bagi dirinya atau tidak (Winkel, 1987).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pelaksanaan metode
penyuluhan pertanian SL-PTKJS di Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak
Kabupaten Buleleng terbukti efektif ditandai dengan meningkatnya pengetahuan dan
sikap petani terhadap PTKJS.
Untuk lebih meningkatkan efektifitas SL-PTKJS diperlukan: (1) Perencanaan SLPTKJS perlu dilakukan melalui analisis kebutuhan teknologi, (2) Evaluasi secara
berkala terhadap efektivitas SL-PTKJS dan dampaknya perlu terus dilakukan agar bisa
dilakukan perbaikan terhadap berbagai kekurangan dalam proses SL-PTKJS.
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ABSTRAK
Penelitin ini bertujuan menggambarkan permasalahan gender dalam rumah tangga tani
di kawasan DAS Renggung, Kabupaten Lombok Tengah yaitu Desa Bebuak (hulu),
Desa Langko (tengah) dan Desa Mujur (hilir) dan merumuskan strategi penyuluhan
yang responsif gender dalam menghadapi perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan
desain survei. Pengumpulan data terhadap 30 responden dilakukan melalui wawancara
dengan menggunakan kuisioner, wawancara mendalam dan focus group discussion
(FGD). Data kuantitatif dianalisis dengan analisis deskripsi, data kualitatif dianalisis
menggunakan kerangka analisis gender menurut Harvard dan Moser. Hasil penelitian
menggambarkan isu beban ganda, stereotipe, subordinasi, marginalisasi dan
diskriminasi pada ranah domestik dan publik. Beban ganda dan rendahnya upah yang
diterima, rendahnya kontrol terhadap sumber daya fisik (lahan, rumah dan kendaraan)
dan rendahnya akses dan kontrol terhadap sumber daya sosial (informasi, penyuluhan
dan pelatihan) menyebabkan perempuan menjadi rentan terhadap perubahan iklim dan
kemisk inan. Untuk merubahnya diperlukan strategi penyuluhan yang berperspektif
gender dalam menghadapi perubahan iklim: 1) Penguatan akses dan kontrol terhadap
sumber daya informasi, penyuluhan dan pelatihan; 2) Penguatan kemampuan dalam
pengelolaan usaha kegiatan pertanian dan pengelolaan usaha di luar kegiatan pertanian;
3) Peningkatan partisipasi dalam program penyuluhan pertanian dan penyuluhan
pengelolaan usaha di luar pertanian.
Kata kunci: analisis gender, kemampuan, penyuluhan, perempuan tani, perubahan iklim

ABSTRACT
This research aims to provide an overview of gender issues in farmers households in the
Renggung watershed areas, Central Lombok, that is Bebuak Village (upstream), Langko
Village (middle) and Mujur Village (downstream) and to formulate gender responsive
extention strategies in adaptive to climate change. This study used a survey design. The
collection of data on 30 respondents conducted through interviews using
questionnaires, in-depth interviews and focus group discussion. Quantitative data
were analyzed with descriptive analysis, qualitative data were analyzed using the
framework of gender analysis by Harvard and Moser. The results of the study illustrate
the issue of the double burden, gender stereotyping, subordination, marginalization and
discrimination encountered in the public and domestic area. Double burden, low
income, lack of control on household assets (land, house and vehicle) and low levels of
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access and control of women to social resources (information, extension, and training)
caused women becoming vulnerable to change climate and poverty. This needed an
extension strategy with gender perspective to build adaptive capacity to climate change:
1) Strengthening women's access and control to resources information, extension and
training; 2) Strengthening of the capabilities of women in agricultural activities, outside
agricultural activities; 3) Increasing the participation of women in agricultural
extension programs and business.
Keywords: gender analysis, capability, extension, female farmers, climate change
LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang dipandang rentan terhadap
pengaruh perubahan iklim. Perempuan merupakan kelompok yang lebih rentan
menerima dampak langsung maupun tidak langsung dari perubahan iklim dibanding
laki-laki. Hal ini terkait dengan isu gender dan peran ganda yang dilakukannya yaitu
sebagai pengelola pekerjaan domestik dan sebagai pekerja di sektor pertanian.
Secara sosial budaya, pada umumnya perempuan di Pulau Lombok melakukan
peran ganda. Penghasilan yang diterima perempuan, merupakan kontribusi yang sangat
penting bagi kelangsungan hidup sehari-hari dalam rumah tangga. Penghasilannya
tersebut pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-sehari
dan pendidikan anak, serta uang sangu harian anak-anak saat di sekolah dan di rumah
(Hayati, 2014; Simanjuntak dan Hayati, 2013; Hayati, 2010a,b; Hubeis, 2010).
Menurut BPS NTB (2015), di Kabupaten Lombok Tengah, penduduk
perempuan adalah lebih banyak dari pada laki-laki yaitu 52,72 persen dari 903.432
penduduk. Dari jumlah itu, sekitar 45,02 persen bekerja di sektor pertanian (BPS NTB
2015). Sektor pertanian baik saat ini maupun di masa mendatang masih akan menjadi tempat
bertumpu bagi angkatan kerja perempuan. Dapat dikatakan bahwa perempuan di
pedesaaan Kabupaten Lombok Tengah bergantung pada lingkungan alam sebagai
sumber penghidupan mereka. Perempuan juga memiliki akses yang terbatas pada
pendidikan, sumber daya. Hayati (2014) menemukan rendahnya kepemilikan aset
rumah tangga oleh perempuan. Latifa (2013) menyatakan bahwa rendahnya
kepemilikan lahan oleh perempuan tani menyebabkan perempuan termasuk kelompok
yang rentan terhadap perubahan iklim. Faktor budaya akan menempatkan perempuan
dalam lingkaran kemiskinan, dan cenderung akan mewariskan kemiskinan itu kepada
anak perempuannya kelak. Karenanya perlu diupayakan peningkatan kualitas hidup
perempuan agar mampu menghadapi perubahan iklim dan keluar dari lingkaran
kemiskinan itu.
Kajian gender dan penyuluhan dalam adaptasi perubahan iklim di kawasan DAS
Renggung, Kabupaten Lombok Tengah yaitu Desa Bebuak (hulu), Desa Langko
(tengah) dan Desa Mujur (hilir) dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang
permasalahan gender yang ada dan kemudian hasilnya itu dijadikan masukan dalam
merumuskan strategi penyuluhan yang responsif gender untuk menghadapi perubahan
iklim.
BAHAN DAN METODA
Penelitian ini menggunakan desain survei yang didukung dengan data kualitatif.
Lokasi pengambilan data dilakukan di kawasan DAS Renggung, Kabupaten Lombok
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Tengah yaitu Desa Bebuak (hulu), Desa Langko (tengah) dan Desa Mujur (hilir).
Responden penelitian adalah 30 rumah tangga tani yang memiliki dan mengelola lahan
sawah sendiri. Data kuantitatif dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan
kuisioner. Data kualitatif dikumpulkan dengan wawancara mendalam terhadap tokoh
perempuan, tokoh masyarakat, petugas penyuluh lapangan (PPL) di masing-masing
desa lokasi penelitian. Selain itu, data kualitatif juga dikumpulkan dengan
menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dilakukan secara bersama dengan
keterwakilan peserta dari masing-masing desa. FGD juga dilakukan di masing-masing
desa lokasi penelitian yang melibatkan perempuan, tokoh perempuan, tokoh
masyarakat, dan PPL. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan
kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, data survei dianalisis dengan analisis
deskripsi berupa persentase dan rata-rata. Secara kualitatif, data dianalisis menggunakan
kerangka analisis gender menurut Harvard dan Moser.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Rumah Tangga Tani
Berdasarkan Tabel 1, laki-laki dan perempuan tani di tiga desa di Kawasan DAS
Renggung merupakan masyarakat yang tergolong usia produktif dan berpengalaman
dalam berusaha tani. Beberapa komoditi yang dikembangkan adalah padi, palawija,
umbi-umbian/ubi kayu, tembakau, sayuran, dan buah-buahan.
Tabel 1. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan umur, pendidikan formal,
pendidikan non formal, dan pengalaman bertani.
Karakteristik

Desa Bebuak
L
P
54,2
43,7
10,6
7,8

Desa Langko
L
P
46,5
41,5
9,7
7,2

Umur (th)
Pendidikan
formal (th)
Pendidikan
2,7
0,2
0,5
0
non formal
(kali/th)
Pengalaman
25,7
21,3
22,0
18,5
bertani (th)
Jumlah ART
4,7
4,1
(jiwa)
Keterangan= L: laki-laki; P: perempuan

Desa Mujur
L
P
50,8
43,0
8,2
5,4

Total
L
P
50,5
42,7
9,5
6,8

1,5

0

1,57

0,07

24,4

22,2

24,4

22,2

4,8

4,5

Pendidikan laki-laki masih lebih tinggi dari perempuan. Rata-rata lama dalam
menempuh pendidikan formal bagi laki-laki adalah 9,5 tahun (tamat SMP), sedangkan
perempuan 6,8 tahun (tamat SD). Selain itu, masih dijumpai perempuan yang tidak
pernah sekolah dan tamat SD sebanyak 66,67 persen, sedangkan laki-laki sebanyak
43,33 persen. Jika dibandingkan di antara ketiga desa, maka perempuan di Desa Mujur
memiliki pendidikan yang paling rendah yaitu dengan rata-rata lama sekolah kurang
dari 6 tahun (tidak tamat SD. Rendahnya pendidikan formal perempuan dikarenakan
faktor budaya yang masih mengutamakan pendidikan bagi anak laki-laki dan masih
terjadinya pernikahan usia dini bagi perempuan.
Lamanya pengalaman perempuan dalam berusaha tani tidak diikuti dengan
lamanya pengalaman perempuan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian.
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Kesenjangan gender tidak hanya terjadi pada pendidikan formal tetapi juga pada
pendidikan non formal (kegiatan penyuluhan pertanian). Selama satu tahun, hanya ada
sebanyak 6,67 persen perempuan yang pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian
dengan rata-rata frekuensi kehadiran perempuan hanya sebanyak 0,07 kali. Kehadiran
perempuan pada kegiatan penyuluhan pertanian itu juga tidak sengaja diundang oleh
PPL melainkan karena pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilakukan di rumah kerabat
keluarga di sebelah rumahnya. Hal ini dikarenakan perempuan tani bukan anggota
kelompok tani. Hubeis (2012) mengatakan bahwa pengelompokan petani yang
dilakukan berdasarkan jenis kelamin akan membatasi perempuan tani terlibat dalam
kegiatan penyuluhan pertanian.
Sumber Mata Pencaharian dan Pendapatan Rumah Tangga Tani
Sumber mata pencaharian utama rumah tangga tani di tiga desa di Kawasan
DAS Renggung adalah bertani baik di lahan sawah milik sendiri maupun sewa dengan
rata-rata luas lahan yang dikelola seluas 0,30 Ha. Di pematang sawah dan di lahan
pekarangan, rumah tangga menanam cabai, terong, jagung, kacang panjang, pepaya,
pisang, dan mangga. Pekerjaan tambahan yang terbanyak dilakukan oleh laki-laki
adalah berburuh bangunan selain mengajar ngaji, beternak kambing dan berburuh tani,
sedangkan bagi perempuan adalah berburuh tani selain membuat kerajinan, berdagang
di rumah atau menjual hasil tani di pasar. Hal ini sejalan dengan pendapat Amanah
(2013) bahwa perempuan merupakan masyarakat yang relatif miskin karena mereka
sangat menggantungkan hidupnya dari sumberdaya alam yang dimilikinya dan yang
tersedia di daerah tinggalnya. Rochmayanto dan Kurniasih (2013) menyatakan bahwa
perempuan bekerja sebagai buruh tani untuk mendapatkan upah dikarenakan faktor
ekonomi rumah tangga yang tidak menentu akibat perubahan iklim. Perubahan iklim ini
mempengaruhi produktivitas produktivitas tanaman pertanian sehingga berdampak pada
penurunan pendapatan rumah tangga.
Pada Tabel 2 tampak bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga sebesar Rp
20.512.933/tahun. Kegiatan pertanian di lahan sawah yang dikelola rumah tangga
menyumbang 63,33 persen dari total pendapatan rumah tangga. Lebih rendahnya ratarata pendapatan rumah tangga di Desa Mujur dari pada Desa Bebuak dan Desa Langko
dikarenakan kondisi lahan di Desa Mujur merupakan lahan dengan air yang terbatas dan
dengan pola tanam padi-palawija. Desa Bebuak yang memiliki sumber air yang
terbanyak dengan pola tanam padi-padi-palawija, dan Desa Langko dengan kondisi
ketersediaan air yang cukup dengan pola tanam padi-padi-palawija atau padi-palawija.
Tabel 2.

Pendapatan rumah tangga menurut pendapatan usaha tani, pekerjaan
sampingan dan kontribusi pendapatan perempuan terhadap pendapatan
rumah tangga.

Pendapatan
Usaha tani
Pekerjaan sampingan
Pendapatan RT (Rp)
Kontribusi pendapatan
perempuan (%)

Desa Bebuak Desa Langko
14.875.500
13.104.500
16.234.300
3.579.500
31.109.800
16.684.000
11,35
9,06

Desa Mujur
10.992.500
2.752.500
13.745.000
20,88

Total
12.990.883
7.500.000
20.512.933
13,76

Pendapatan perempuan berkontribusi sebesar 13,76 persen terhadap pendapatan
rumah tangga. Kecilnya kontribusi ini berkaitan dengan keterampilan dan jenis
pekerjaan yang dilakukan dan besar upah yang diterimanya. Pekerjaaan sebagai buruh
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tani, perempuan menerima upah yang rendah dibanding upah yang diterima laki-laki
yang bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan. Lebih tingginya kontribusi
pendapatan perempuan di Desa Mujur (20,88 persen) dari dua desa lainnya dikarenakan
curahan waktu yang dikeluarkan perempuan untuk bekerja dan mendapatkan uang lebih
tinggi. Perempuan menjalankan peran ganda tapi memperoleh pendapatan yang rendah.
Hayati (2015), Hubeis (2012) dan Elizabeth (2008) menemukan bahwa meskipun
pendapatannya rendah, perempuan menggunakan pendapatannya sepenuhnya untuk
memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga sehari-hari. Dengan demikian, perempuan
tani berkontribusi terhadap pencapaian ketahanan pangan rumah tangga. Untuk
keperluan pangan rumah tangga, perempuan menggunakan pangan yang diproduksi
sendiri, seperti beras, sayuran, dan buah. Kebutuhan akan pangan protein hewani,
terkadang perempuan membelinya di pasar. Kebutuhan pokok lainnya seperti kopi,
gula, minyak, perempuan bisa membelinya di pasar atau berhutang di kios di dekat
rumahnya. Perempuan sebagai pengelola keuangan rumah tangga, seringkali menyiasati
pemenuhan kebutuhan hidup keluarga dengan menjual gabah, meminjam uang pada
koperasi/ “ijon”/keluarga. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan perempuan untuk
meningkatkan pendapatannya sangat diperlukan karena akan mendukung ketahanan
pangan rumah tangganya, serta mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan
dalam menghadapi perubahan iklim.
Profil Kegiatan Rumah Tangga Tani
Profil Kegiatan Produktif dalam Rumah Tangga pada Kegiatan Pertanian
Pada Tabel 3 tampak bahwa di ketiga desa, perempuan terlibat dalam
pelaksanaan kegiatan pertanian. Kegiatan produktif yang dilakukan petani laki-laki dan
perempuan pada kegiatan pertanian berbeda antara satu desa dengan desa lainnya.
Tabel 3. Profil kegiatan produktif dalam rumah tangga pada kegiatan pertanian
Kegiatan

Desa Bebuak
L P L= L> P>
P
P
L

L P

Membajak
lahan

V

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

-

-

-

-

Mencangkul

-

-

-

V
V
V

V
-

-

-

-

V
V
V

V
-

V
-

-

V
-

V
V

-

-

-

-

V
V

V
V
-

-

V
-

-

V
V

V
-

-

V
-

V
-

V
V

-

-

-

V
V
-

-

V

-

-

V
V
V

-

-

-

-

V
V
V

-

-

Mengairi
Menyemai
Mencabut
bibit
Menanam
Menyiang
Memupuk
Mengendalik
an hama
penyakit
tanaman
Panen
Memasarkan
Menyimpan
hasil

Desa Langko
L= L> P>
P
P
L

L P

Desa Mujur
L= L> P>
P
P
L

Keterangan= L: laki-laki; P: perempuan
Di Desa Mujur, pekerjaan yang dilakukan laki-laki adalah kegiatan persiapan
lahan yaitu membajak dan mencangkul, sedangkan perempuan melakukan kegiatan
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menanam. Kegiatan yang dilakukan bersama antara laki-laki dan perempuan adalah
kegiatan menyemai, menyiang, panen, memasarkan dan menyimpan hasil. Kegiatan
yang lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dari pada perempuan adalah kegiatan
mengairi, mencabut bibit, memupuk dan mengendalikan hama penyakit tanaman. Di
Desa Langko dan Desa Bebuak, selain melakukan kegiatan menanam, perempuan juga
melakukan kegiatan mencangkul, mengairi, memupuk serta mengendalikan hama
penyakit tanaman. Hal ini dikarenakan sempitnya luas lahan yang dikelola rumah
tangga. Berbeda dengan Desa Mujur dan Langko, laki-laki di Desa Bebuak bersama
dengan perempuan melakukan kegiatan penanaman.
Kegiatan yang dilakukan orang lain (buruh laki-laki) adalah kegiatan
pengolahan lahan (mencangkul), pembajakan sawah oleh pemilik traktor, pengairan
oleh pekasih atau ketua P3A. Kegiatan yang dilakukan orang lain (buruh tani)
perempuan bersama laki-laki adalah kegiatan penyiangan, pemupukan dan panen.
Lebih banyaknya kegiatan
tertentu dilakukan oleh perempuan atau laki-laki
dikarenakan adanya stereotype gender yang berlaku di masyarakat. Laki-laki lebih kuat
terampil karenanya melakukan kegiatan pengolahan lahan (mencangkul) dan membajak
sawah menggunakan traktor, penyemprotan hama penyakit; perempuan adalah rajin,
telaten, dan tepat waktu oleh karenanya melakukan kegiatan penyiangan, penanaman.
Keterlibatan perempuan bersama laki-laki pada kegiatan panen, memasarkan dan
menyimpan hasil pertanian karena peranan perempuan dalam aspek ketersediaan
pangan rumah tangga (Hayati, 2015).
Profil Kegiatan Reproduktif Rumah Tangga Tani.
Pada Tabel 4, tampak bahwa di ketiga desa, kegiatan reproduktif atau kegiatan
domestik, khususnya kegiatan memasak dan mencuci pakaian dan perabotan rumah
tangga hanya dilakukan oleh perempuan, sedangkan kegiatan memetik sayur,
membersihkan rumah, merawat anak. Kegiatan mengambil air dan kayu sangat dominan
dilakukan oleh perempuan atau secara bersama laki-laki.
Tabel 4. Profil kegiatan reproduktif rumah tangga
Kegiatan

Desa Bebuak
L P L= L> P>
P
P
L
- V

Desa Langko
L P L= L> P>
P
P
L
- V

Berbelanja
ke pasar
Memetik
- V - sayur di
sawah
Ambil air
- V - Mengambil
- V - V
kayu
Memasak
- V - Membersihk - V - an rumah
Merawat
- V - anak
Mencuci
- V - V Keterangan= L: laki-laki; P: perempuan
Keterlibatan laki-laki dalam kegiatan domestik ini
utama melainkan hanya sekedar bantu-bantu ketika
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Desa Mujur
L P L= L> P>
P
P
L
- V

V

-

-

-

-

V

V
-

-

-

V
V

-

-

V
V

- V
- -

-

-

V

V

-

-

-

-

V

-

- V

-

-

-

bukanlah menjadi kegiatan
perempuan membutuhkan
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pertolongan. Hal ini terkait dengan berlakunya stereotype gender bahwa perempuan
adalah pengurus rumah tangga terbaik, rajin, penyabar, penyayang dan rela berkorban
untuk kebaikan keluarga. Sementara laki-laki dipandang sebagai pencari nafkah utama
bagi keluarganya. Tugas perempuan dalam hal mengambil atau mengumpulkan air dan
kayu akan merasakan dampaknya secara langsung saat krisis air terjadi. Tugas
perempuan akan semakin terasa lebih berat (Center of Excellence in Health Research,
2016).
Profil Kegiatan Sosial Budaya.
Berdasarkan Tabel 5, tampak bahwa perempuan lebih banyak berperan pada
kegiatan kemasyarakatan dibandingkan dengan laki-laki yaitu seperti pengajian, banjar,
gotong royong. Kegiatan gotong royong yang dilakukan laki-laki adalah kegiatan
menghadiri rapat/pertemuan di desa dan sebagai tenaga kerja baik sebagai tukang
maupun peladen pada pembuatan sumur, talut jalan, dan drainase yang mendapatkan
bayaran/upah. Kegiatan yang dilakukan perempuan adalah kegiatan yang tidak
mendapatkan bayaran/upah yaitu menyiapkan makanan dan minuman bagi para pekerja,
serta mengangkat material bangunan. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan
kemampuan fisik dan keterampilan antara laki-laki dan perempuan, proses marginalisasi
terhadap perempuan, serta stereotype gender bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah
utama keluarga. Kegiatan pengajian yang lebih banyak dilakukan perempuan terkait
dengan adanya harapan masyarakat dan keyakinan diri perempuan itu sendiri bahwa
perempuan haruslah memiliki moral yang baik, perempuan haruslah menjadi ibu yang
baik bagi anak-anaknya dan istri yang baik bagi suaminya.
Tabel 5. Profil kegiatan sosial budaya kemasyarakatan rumah tangga
Kegiatan

Desa Bebuak
L P L= L> P>
P
P
L
V V - V - V - V

Desa Langko
L P L= L> P>
P
P
L
- V
- - - - V

KT
P3A
KWT
PKK
Gotong
royong
Pengajia - V - n
Banjar
- V - Keterangan= L: laki-laki; P: perempuan

L P
V
-

-

Desa Mujur
L= L>
P
P
V
-

P>
L
-

-

-

V

-

-

V

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

Pada Tabel 5 tampak pula bahwa keterlibatan perempuan pada kegiatan
kelompok tani (KT), kelompok wanita tani (KWT) dan PKK adalah sangat rendah. Hal
ini dikarenakan anggota kelompok tani adalah hanya laki-laki sebagai kepala keluarga.
Perempuan yang terlibat dalam kegiatan KWT hanya perempuan di Desa Bebuak. Di
ketiga desa, perempuan tidak terlibat dalam kegiatan PKK dikarenakan keberadaan
organisasi perempuan (PKK) di desa selama ini dipandang belum berperan dalam
pelaksanaan program peningkatan peranan dan kemampuan perempuan. Hal ini
dikarenakan, mengacu pada pendapat Setiawan (2012) dan Sumardjo (2012), organisasi
perempuan (PKK) belum mampu berfungsi sebagai penghantar (katalis) inter dan antara
masyarakat desa dan dengan masyarakat luar desa, dan dapat dimanfaatkan secara
fungsional oleh pelaksana pembangunan di desa. Untuk itu, perlu dilakukan upaya
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pengembangan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing
kelompok/individu seperti PKK, dasawisma, atau organisasi grassroots yang telah
terbentuk (Ariningsih dan Rachman 2008; Ibnouf 2009; Hubeis 2012). Perlu juga
dilakukan upaya pengembangan kemampuan berkomunikasi bagi pengurus dan
anggota PKK, dasawisma dan organisasi lainnya agar mereka mampu berperan sebagai
pendamping, mampu berkomunikasi dan meneruskan kembali informasi yang diterima
dari pelaksana pembangunan kepada perempuan tani lain secara kelompok (Hayati
2014).
Akses dan Kontrol terhadap Sumber Daya
Akses dan Kontrol terhadap Sumber Daya Alam/Fisik
Pada Tabel 6 tampak bahwa di ketiga desa, akses dan kontrol terhadap air
bersih, perempuan adalah lebih dominan dari laki-laki. Ini terkait dengan tugas
perempuan sebagai penanggung jawab pekerjaan rumah tangga dan pemeliharaan
keluarga. Terhadap sumber daya fisik yang merupakan aset rumah tangga (tanah,
rumah, kendaraan) perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama namun
perempuan memiliki kontrol yang rendah dibanding laki-laki. Hal ini berkaitan dengan
kepemilikan mutlak aset berharga dalam rumah tangga adalah pada laki-laki, baik itu
harta bawaan (warisan) berupa rumah dan tanah warisan laki-laki maupun juga aset
yang dibeli/dibangun secara bersama selama menikah, misalnya tanah dan kendaraan.
Selain itu, kontrol laki-laki yang tinggi itu juga terkait dengan pengambilan keputusan
dalam rumah tangga terkait aset tersebut. Misalnya keputusan membeli atau menjual
kendaraan, membeli atau menyewa tanah, menggunakan tanah dan kendaraan sebagai
agunan kredit, serta membangun rumah ada pada diri laki-laki. Kondisi ini
menggambarkan bahwa posisi perempuan sangat lemah. Terlebih lagi secara budaya
setempat, jika terjadi perceraian, aset tersebut adalah menjadi milik laki-laki sedangkan
perempuan akan dipulangkan ke rumah orang tua dengan membawa perabotan rumah
tangga. Perempuan yang posisinya lemah menjadi semakin rentan terhadap perubahan
iklim dan kemiskinan. Perempuan akan kehilangan akses pada lahan sawah sebagai
sumber pangan bagi dirinya dan anak yang dalam pengasuhannya.
Di ketiga desa, akses dan kontrol terhadap modal/kredit, sarana produksi, dan
alat produksi pertanian didominasi oleh laki-laki. Hal ini terkait dengan tugas dan
tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga, peran laki-laki sebagai pengelola dan
pelaku utama kegiatan usaha tani rumah tangga, keterlibatannya menjadi anggota
kelompok tani. Laki-laki merupakan pelaku utama pada pekerjaan memupuk dan
mengendalikan hama dan penyakit tanaman, sekaligus laki-laki sebagai pengambil
keputusan untuk membeli saprodi dan membeli/menyewa/memperbaiki alat produksi
pertanian.
Akses dan Kontrol terhadap Pasar Kerja dan Komoditi
Pada pasar tenaga kerja, laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama
dalam memanfaatkan peluang bekerja untuk mendapatkan uang dan mengatur perolehan
pendapatan rumah tangga. Sedangkan pada akses pasar laki-laki memiliki akses untuk
membeli alat produksi dan sarana produksi, perempuan memiliki akses untuk membeli
bahan pangan. Laki-laki dominan dalam mengambil keputusan terkait dengan
pengelolaan keuangan keluarga untuk membeli tanah dan kendaraan, sedangkan
perempuan untuk membeli bahan pangan keluarga, menentukan menu makanan bagi
keluarga.
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Akses dan Kontrol terhadap Sumber Daya Sosial
Perempuan memiliki akses dan kontrol yang dominan terhadap layanan
kesehatan. Hal ini terkait dengan tugas perempuan dalam mengasuh anak termasuk
mengantar anaknya ke puskesmas jika sakit. Namun, akses dan kontrol perempuan
terhadap informasi mengenai pertanian dan kegiatan pelatihan didominasi oleh lakilaki. Selain itu juga belum terbangun hubungan atau komunikasi yang baik antara
perempuan dan PPL, perempuan tidak mengenal dan tidak pernah mencari informasi
terkait dengan pertanian kepada PPL, dan sebaliknya PPL pun tidak merasa harus
menyampaikan informasi pertanian kepada perempuan. Informasi melalui internet,
handphone, media massa sama sekali tidak bisa diakses sama sekali oleh perempuan
karena keterbatasan kemampuan perempuan. Perempuan juga tidak memiliki akses dan
kontrol untuk mencari atau mendapatkan informasi dari organisasi PKK dan KWT
karena organisasi tersebut belum mampu menjalankan fungsinya sebagaimana
mestinya. Hal ini menggambarkan bahwa perempuan miskin akan informasi baik itu
menyangkut kegiatan pertanian dan non pertanian.
Tabel 6. Profil akses dan kontrol rumah tangga terhadap sumber daya
Akses

Desa Bebuak
L P L= L> P>
P
P
L
Akses SDA/fisik
Air bersih
- V
Tanah
- - V
Kendaraan - V
Rumah
- - V
Modal/kred - V
it
Alat
- V
produksi
Saprodi
- - V
Akses pasar tenaga kerja dan komoditi
Lapangan
- V
kerja
Pasar
- V
Akses sumber daya sosial
Informasi
- V
Pendidikan - V
Pelayanan
- V
sosial
Kontrol SDA/fisik
Air bersih
- V
Tanah
- V
Kendaraan V Rumah
- V
Modal/kred - V
it
Lanjutan
Alat

-

-

-

V

-

Desa Langko
L P L= L> P>
P
P
L

L P

-

-

V
V
V
-

V

V
-

-

-

V
V
V
-

V

V
-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

-

-

-

V

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

V

-

-

-

V

-

-

-

V
-

V
-

V

-

-

-

V
V
-

V

-

-

-

V
V
V
V

V
-

V
V
V
-

-

-

V

V
-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

-
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P

P>
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produksi
Saprodi

-

-

-

V

-

Kontrol pasar tenaga kerja dan komoditi
Lapangan
- V
kerja
Pasar
- Ѵ Kontrol sumber daya sosial
Informasi
- V
Pendidikan - - V
Pelayanan
- V
sosial
Keterangan= L: laki-laki; P: perempuan

-

-

V

-

-

-

-

V

-

-

-

V

-

-

-

V

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

-

-

V
V
-

V

-

-

-

V
V
-

V

Partisipasi Rumah Tangga Tani dalam Program Pembangunan
Partisipasi laki-laki dalam kelembagaan lokal yang ada (Kelompok tani, P3A)
adalah jauh lebih tinggi dari pada partisipasinya pada perencanaan, pelaksanaan,
penerimaan manfaat dan evaluasi terhadap program pembangunan di desa. Perempuan
sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan kelembagaan lokal dan program pembangunan
di desa. Hal ini dikarenakan pandangan tokoh masyarakat dan masyarakat pada
umumnya yang menganggap bahwa pekerjaan utama perempuan adalah mengurus
rumah tangga. Laki-laki yang terlibat juga hanyalah kepala dusun. Rendahnya
kesadaran dan kemampuan kepala desa dan ketua lembaga lokal serta masyarakat akan
pentingnya melibatkan masyarakat laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan
pembangunan di desa.
Pandangan Rumah Tangga Tani tentang Perubahan Iklim dan Penanganannya
Rumah tangga di ketiga desa, perempuan dan laki-laki menyadari bahwa telah
terjadi penurunan curah hujan pada Tahun 2015 lalu. Pengaruh penurunan curah hujan
dirasakan oleh rumah tangga telah menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas,
tananam diserang penyakit. Kondisi ini dapat diatasi dengan memberikan pupuk
berimbang pada lahan sawah, mengatur pola tanam, menanam tanaman yang tahan
cuaca. Hal tersebut menggambarkan bahwa untuk menghadapi perubahan iklim
diperlukan perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan perempuan dan laki-laki
mengenai sistem usaha tani yang tepat dan teknologi kegiatan usaha pertanian yang
tahan perubahan iklim. Untuk itu perlu di rumuskan strategi penyuluhan yang
berperspektif gender untuk menghadapi perubahan iklim. Strategi penyuluhan ini
melibatkan banyak pihak yaitu pemerintah, swasta dan komunitas masyarakat yang
memiliki kesadaran gender yang tinggi, sikap yang positif, komitmen dan keberpihakan
yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan baik sebagai pelaku kegiatan
pertanian maupun non pertanian.
Sensitifitas gender, penyuluhan dan strategi menghadapi perubahan iklim
Kesenjangan gender di wilayah DAS Renggung Kabupaten Lombok Tengah
dijumpai pada aspek akses dan kontrol terhadap sumber daya, partisipasi, manfaat yang
diperoleh. Isu gender yang ada adalah beban ganda, stereotipe gender, marginalisasi,
subordinasi, dan diskriminasi. Strategi penyuluhan yang berperspektif gender sangat
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Tabel 7.

Strategi penyuluhan dalam menghadapi perubahan iklim berdasarkan
kebutuhan praktis gender dan strategis gender

Strategi
Penguatan
akses dan
kontrol
perempuan
terhadap
sumber daya
informasi,
penyuluhan
dan pelatihan

Kebutuhan praktis

Kebutuhan strategis

- Penyediaan informasi dan
sumber informasi mengenai
sistem
usaha
tani
dan
teknologi pertanian yang tahan
terhadap perubahan iklim

- Pengakuan terhadap hak akses
dan kontrol terhadap sumber
daya
sosial
(informasi,
penyuluhan dan pelatihan)

- Peningkatan kapasitas sumber
informasi
yang mudah
dihubungi oleh perempuan
- Penyediaan
program
penyuluhan dan pelatihan
yang
responsif
gender
mengenai sistem usaha tani
dan teknologi pertanian yang
tahan terhadap perubahan
iklim..

Peningkatan
kemampuan
perempuan
dalam
pengelolaan
usaha kegiatan
pertanian dan
pengelolaan
usaha di luar
kegiatan
pertanian

- Pengembangan kelembagaan
kelompok perempuan sebagai
wadah belajar dan kerja sama
dalam pengelolaan pertanian
dan pengelolaan usaha di luar
kegiatan pertanian
- Penguatan
kapasitas
penyuluh/fasilitator
yang
memahami
isu gender,
memahami sistem usaha tani
yang tepat dan teknologi
pertanian
yang
tahan
perubahan
iklim,
dan
memahami pengelolaan usaha
di luar kegiatan pertanian.
- Penyelenggaraan penyuluhan
dan pelatihan yang responsif
gender mengenai sistem usaha
tani dan teknologi pertanian
yang tahan perubahan iklim
dan mengenai pengelolaan
usaha
di
luar
kegiatan
pertanian
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- Kesadaran masyarakat, tokoh
masyarakat, penyuluh bahwa
peningkatan akses dan kontrol
perempuan terhadap informasi,
penyuluhan dan pelatihan akan
lebih
efektif
meningkatkan
kemampuan dan kesejahteraan
perempuan.
- Kebijakan pemerintah dalam
penyuluhan
pertanian
yang
adaptasi perubahan iklim dan
mengakui kesetaraan perempuan
dan laki-laki
- Pengembangan
kelompok
diselaraskan dengan dengan
program
pemerintah
daerah
setempat
- Kesadaran masyarakat, tokoh
masyarakat, dan penyuluh bahwa
keterlibatan perempuan dalam
kelembagaan kelompok lebih
efektif
meningkatkan
kemampuan,
jejaring dan
kesejahteraan perempuan serta
rumah tangga.
- Pendampingan
penyuluh/fasilitator
dalam
penerapan sistem usaha tani dan
teknologi pertanian yang tahan
perubahan iklim dan pengelolaan
usaha di luar pertanian untuk
meningkatkan
kemampuan,
jejaring
dan
kesejahteraan
perempuan serta rumah tangga.
- Kebijakan pemerintah dalam
penyuluhan pertanian
dan
pengembangan
usaha
yang
adaptasi perubahan iklim dan
mengakui kesetaraan perempuan
dan laki-laki.
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Peningkatan
- Penguatan
kapasitas - Kesadaran masyarakat, tokoh
partisipasi
penyuluh/fasilitator
dalam
masyarakat dan penyuluh bahwa
perempuan
memfasilitasi perempuan agar
peningkatan kapasitas perempuan
dalam
perempuan
mampu
dalam
merencanakan,
program
berpartisipasi aktif dalam
melaksanakan,
memperoleh
penyuluhan
merencanakan, melaksanakan,
manfaat dan menilai dapat
dan program
memperoleh manfaat, dan
meningktkan
partisipasi
pembangunan
menilai program penyuluhan
perenpuan
dalam
program
lainnya dalam
pertanian dan pembangunan
pembangunan dalam menghadapi
menghadapi
lainnya dalam menghadapi
perubahan iklim.
perubahan
perubahan iklim.
- Pendampingan
iklim
- Penguatan
kapasitas
penyuluh/fasilitator
terhadap
perempuan
dalam
perempuan pada semua tahapan
merencanakan, melaksanakan,
partisipasi
dalam
program
memperoleh manfaat, dan
pembangunan.
menilai program penyuluhan
pertanian dan pembangunan
lainnya dalam menghadapi
perubahan iklim.

diperlukan bagi perempuan untuk mencegah dampak perubahan iklim. Kegiatan
penyuluhan akan meningkatkan kemampuan perempuan (Sumardjo 1999, Amanah
2007, Tjitropranoto 2005), yang kemudian kemampuan akan meningkatkan partisipasi
perempuan dalam pembangunan (Ndraha 1990; Zimmerman dan Rappaport 1995;
Slamet 2003). Tabel 7 berikut adalah rumusan strategi penyuluhan yang berperspektif
gender dalam menghadapi perubahan iklim.
Sensitifitas gender dalam strategi penyuluhan ini merupakan pendekatan yang
memperhatikan kebutuhan praktis gender dan strategis gender. Strategi penyuluhan
yang berperspektif gender dalam menghadapi perubahan iklim meliputi: 1) Penguatan
akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya informasi, penyuluhan dan
pelatihan; 2) Penguatan kemampuan perempuan dalam pengelolaan usaha kegiatan
pertanian dan pengelolaan usaha di luar kegiatan pertanian; 3) Peningkatan partisipasi
perempuan dalam program penyuluhan dan program pembangunan lainnya dalam
menghadapi perubahan iklim.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisis gender di tingkat rumah tangga, memberikan gambaran
kesenjangan gender yang terjadi dikarenakan isu beban ganda, stereotipe gender,
subordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi yang dijumpai pada ranah domestik dan
publik. Hal ini dapat ditemukan dalam profil kegiatan, profil akses dan kontrol terhadap
sumber daya (sumber daya alam/fisk, sumber daya tenaga kerja dan sumber daya
sosial), serta partisipasi perempuan dalam kegiatan penyuluhan pertanian dan
penyuluhan pembangunan lainnya. Secara umum, perempuan memiliki beban ganda.
Meskipun pendapatan perempuan yang diperoleh dari bekerja adalah rendah, sangat
membantu untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga. Namun,
selama ini program peningkatan kemampuan dan pendapatan perempuan di luar usaha
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tani masih sangat terbatas. Perempuan turut melakukan pekerjaan penting pada kegiatan
pertanian keluarga namun akses dan kontrolnya terhadap informasi, penyuluhan dan
pelatihan sangat rendah, demikian juga akses dan kontrolnya terhadap modal/kredit.
Perempuan tani di pedesaan mempunyai peran ganda yang sangat penting bagi
keberlanjutan kelangsungan hidup keluarga dan dirinya. Perempuan juga merupakan
kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan iklim dan kemiskinan. Oleh
karena perumusan strategi penyuluhan pertanian dan penyuluhan kegiatan di luar
pertanian yang berperspektif gender bagi perempuan sangat penting untuk
meningkatkan kemampuan dan partisipasi perempuan dalam penyuluhan pertanian dan
penyuluhan kegiatan di luar pertanian. Adapun strategi penyuluhan yang berperspektif
gender dalam menghadapi perubahan iklim meliputi: 1) Penguatan akses dan kontrol
perempuan terhadap sumber daya informasi, penyuluhan dan pelatihan; 2) Penguatan
kemampuan perempuan dalam pengelolaan usaha kegiatan pertanian dan pengelolaan
usaha di luar kegiatan pertanian; 3) Peningkatan partisipasi perempuan dalam program
penyuluhan pertanian dan penyuluhan pengelolaan usaha di luar pertanian.
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ANALISIS EKONOMI PENGGEMUKKAN SAPI BALI JANTAN YANG
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ABSTRAK
Kebutuhan daging sapi dari tahun ke tahun terus meningkat, karena itu untuk memenuhi
kebutuhan tersebut perlu upaya peningkatan populasi dan produktivitas sapi didalam
negeri. Oleh karena itu tujuan penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar
keuntungan yang diperoleh dari berbagai masukan teknologi terutama teknologi sekam
terfermentasi sehingga peternak termotivasi untuk meningkatkan skala usaha
pemeliharaannya.Penelitian menggunakan 18 ekor sapi lepas sapih dengan kisaran
umur 12 bulan sampai 14 bulan dengan bobot rata-rata 152 - 155 kg, yaitu dengan
pemberian pakan yang berbeda yaitu P1 = Pemberian Dedak 1 kg + Bio-cas 3 cc /
ekor /hari. P2 = Pemberian (Campuran Dedak 85% dan Sekam 15% ) 1 kg + Bio-cas 3
cc / ekor /hari. P3 = Pemberian ( Campuran Dedak 70% dan Sekam 30% ) 1 kg + Biocas 3 cc / ekor /hari. Keuntungan yang diperoleh untuk 1 kali periode pemeliharaan (6
bulan) dengan jumlah ternak 6 ekor untuk P1 = Rp. 15.050.500, P2 = 14.711.700 dan P3=
16.312.700 dengan R/C ratio berturut-turut 1,26 untuk P1, 1,25 untuk P2, serta 1,29
untuk P3. Sedangkan nilai B/C ratio diperoleh P1dan P2 = 0,26 dan P3 = 0,29. Nilai ini
menunjukkan bahwa pemberian limbah sekam padi terfermentasi dapat meningkatkan
pendapatan peternak dan manfaatnya lebih besar dibandingkan penggunaan pakan
sebagian besar dari dedak.
Kata Kunci : Sekam terfermentasi, Keuntungan, Sapi bali jantan
ABSTRACT
Beef demand from year to year increase, because it is necessary to meet the needs of
populations and efforts to increase the productivity of cattle in the country. Therefore
the aim of this study wanted to know how big the benefits of various input technology,
especially technology fermented chaff so that farmers are motivated to increase
business scale pemeliharaannya.Penelitian using 18 cows weaning to the age range of
12 months to 14 months with an average weight 152-155 kg, with different feeding are
P1 = giving bran 1 kg + Bio-cas 3 cc / head / day. P2 = Giving (85% bran mixture and
Husk 15%) 1 kg + Bio-cas 3 cc / head / day. P3 = Provision (Mixed bran and husk 70%
to 30%) 1 kg + Bio-cas 3 cc / head / day. The advantage gained for the first time the
maintenance period (6 months) by the number of livestock 6 head to P1 = Rp. 15.0505
million, P2 = P3 = 14.7117 million and 16.3127 million with R / C ratio 1.26
respectively for P1, P2 1.25 for and 1.29 for P3. While the B / C ratio is obtained
P1dan P2 and P3 = 0.26 = 0.29. This value indicates that administration of the
fermented rice husk waste can increase the income of farmers and greater benefits than
the use of feed most of the bran.
Keywords: husk fermented, Profit, and Bali cattle bull
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LATAR BELAKANG
Usaha penggemukkan sapi potong merupakan usaha yang potensial dalam
rangka pemenuhan sumber protein hewani berupa daging. Program Swasembada
Daging Sapi (PSDS) yang telah dicanangkan pemerintah diharapkan dapat mengurangi
ketergantungan impor sapi dan daging sapi. Jika volume
impor meningkat
dikhawatirkan bisa menganggu usaha agribisnis sapi potong lokal, mengingat harga
daging, jeroan dan sapi bakalan impor relatif lebih murah (Atmakusuma, et al., 2011).
Apabila kondisi ini tidak diwaspadai, kemandirian pangan jauh dari harapan. Disisi lain
tantangan ini tentunya tidak mudah mengingat sekitar 30 persen kebutuhan daging
nasional didatangkan dari impor. Melihat kenyataan seperti itu, maka peternak sapi
potong perlu meningkatkan produktivitas usahanya dengan cara memperbaiki daya
dukung wilayah sumber pakan ternak dan memberikan serta menyediakan pakan
berkualitas secara kontinyu.
Di Provinsi Bali, peternakan sapi potong sebagian besar merupakan usaha
sambilan dan peternak sapi pada umumnya memperoleh sumber pendapatan dari usaha
lain seperti dari pertanian (lahan sawah dan kebun) dan juga dari kegiatan di luar
usahatani. Pada kondisi pemeliharaan skala rumah tangga, peningkatan produksi
menjadi kendala utama karena orientasi pemeliharaan bersfat subsisten. Pemeliharaan
ternak dilakukan untuk membantu kegiatan usahatani keluarga atau penghasil pupuk
kandang dan sumber uang serta dimanfaatkan sebagai tenaga kerja (Rochadi, et al.,
1993). Mengingat ternak sapi memiliki peran yang strategis, maka usaha-usaha untuk
meningkatkan produktivitas ternak dan kesejahteraan peternak perlu dilakukan. Dalam
upaya meningkatkan ternak sapi potong Dirjen Peternakan mendorong
dikembangkannya peternakan rakyat dalam konsep industri dengan menggunakan
teknologi untuk menghasilkan produk berkualitas, dan dilaksanakan secara efisien
Peluang peternak untuk mengembangkan usaha sapi potong terkait dengan
tehnologi adalah melalui pemberian pakan. Pakan yang baik untuk sapi adalah yang
dapat memenuhi kebutuhan protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral. Dalam hal
kesediaan pakan ternak, pemanfaatan areal persawahan untuk menghasilkan komoditi
pangan terutama padi cukup besar. Sebagai sumber bahan baku pakan ternak, limbah
yang dikeluarkan dari usahatani padi sangat beragam antara lain jerami, bekatul, dedak
kasar dan halus serta sekam (Wahyu, J., 1997).
Sekam adalah kulit gabah hasil samping dari proses penggilingan padi. Sekam
tidak layak sebagai bahan pakan ternak karena kandungan serat kasarnya masih tinggi
(35,3%). Selain sebagai sumber pakan ternak, sekam juga digunakan untuk bahan baku
industri. Dari proses penggilingan padi biasanya diperoleh sekam sekitar
20
– 30% dari bobot awal (Anastasia, 2012). Sekam melalui pengolahan yang tepat dapat
dijadikan sumber pakan yang berlimpah. Potensi sekam belum sepenuhnya
dimanfaatkan. Pemanfaatan sekam sebagian besar dijadikan alas kandang, kompos dan
pakan ternak. Kendala penggunaan sekam sebagai bahan pakan ternak karena kecernaan
dan nutrisi/proteinnya rendah. Untuk meningkatkan nilai manfaat sekam padi untuk
pakan ternak dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai nutrisi sekam dengan cara
fermentasi dengan menggunakan mikroba pencerna makanan yaitu Bio-cas. Mikroba ini
merupakan probiotik hasil temuan BPTP Bali. Kandungan Bio-cas disamping
mengandung bakteri probiotik, juga mengandung Curcumae, Alysin dan
Scordinin.Curcumae dan Alysin merupakn bahan alami yang dapat membunuh mikroba
pathogen seperti E Coli, Salmonela dan Shigella serta dapat meningkatkan nafsu makan.
Peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha yang disebabkan karena
introduksi teknologi dapat memberikan pengaruh atau tuingkat keuntungan yang
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berbeda tergantung tingkat teknologi yang diberikan. Daya tarik keuntungan usaha
merupakan pendorong untuk meningkatkan skala usaha pemeliharaan. Oleh karena itu
tujuan kajian ini ingin mengetahui seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari
berbagai masukan teknologi sehingga peternak termotivasi untuk meningkatkan skala
usaha pemeliharaannya.
BAHAN DAN METODA
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten
Buleleng selama 6 bulan dari bulan Mei sampai bulan Nopember 2013. Penentuan
lokasi ditentukan secara Purposive Sampling dengan pertimbangan bahwa di Desa ini
mendapatkan Program Pengembangan Swasembada Daging Sapi yang merupakan
peternak binaan BPTP Bali.
Pengumpulan Data
Jumlah ternak sapi yang digunakan untuk penelitian adalah 18 ekor sapi Bali
jantan pasca sapih dengan berat rata-rata 150 kg. Setiap ulangan masing-masing untuk
6 ekor sapi. Jumlah perlakuan ada 3 yaitu :
P1 = Pemberian dedak 1 kg + Bio-cas 3 cc/ekor/hari
P2 = Pemberian (campuran dedak 85% +sekam 15%) 1 kg + Bio-cas 3 cc/ekor/hari
P3 = Pemberian (campuran dedak 70% +sekam 30%) 1 kg + Bio-cas 3 cc/ekor/hari
Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer
diperoleh dari wawancara langsung kepada peternak sapi potong dan data sekunder
diperoleh dari catatan harian peternak. Data yang didapat dikumpulkan, dianalisis,
dihitung.
Analisis data yang digunakan antara lain :
1. Pendapatan
Y = TR -TC
Keterangan
Y = pendapatan bersih dari pemeliharaan ternak sapi (Rp/tahun)
TR= jumlah seluruh penerimaan (Rp/tahun)
TC = jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan (Rp/tahun)
2.

Total biaya pemeliharaan selama 1 tahun
TC = FC + VC

Keterangan
TC = seluruh biaya yang dikeluarkan (Rp/tahun)
FC = biaya tetap yang dikeluarkan (Rp/tahun)
VC = biaya variabel yang dikeluarkan (Rp/tahun)
Alat analisis yang digunakan selanjutnya adalah analisis imbangan penerimaan dan
biaya (R/C ratio). Penggunaan R/C ratio bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil
yang diperoleh dari usaha menguntungkan dalam periode tertentu.
Keterangan: jika R/C >1 maka usaha untung, jika R/C <1 maka usaha rugi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel
Penjelasan mengenai definisi operasional dan variabel pengukuran perlu dibuat
untuk menghindari kekeliruan dalam pembahasan hasil penelitian ini. Penjelasan
tersebut diuraikan sebagai berikut:
1. Revenue per cost ratio (R/C ratio) adalah perbandingan antara penerimaan total
dengan biaya total atu disebut juga R/C ratio atas biaya total.
2. Investasi ialah dana yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat secara ekonomis
dan dinyatakan dalam rupiah.
3. Keuntungan atau pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dengan total
biaya usaha dan dinyatakan dalam rupiah.
4. Penerimaan adalah hasil kali antara harga jual per unit produk Bandrek Lampung
dengan jumlah produksinya. Penerimaan dinyatakan dalam rupiah.
5. Umur ekonomis adalah usia alat produksi yang digunakan hingga tidak lagi
menguntungkan secara ekonomi meski secara teknis masih dapat dipakai.
6. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan secara rutin tiap bulannya yang besarnya
tidak terkait dengan jumlah produksi atau penjualan produk perusahaan. Biaya tetap
dinyatakan dalam rupiah.
7. Biaya variabel adalah biaya per satuan output. Besarnya tergantung dari jumlah
produksi perusahaan. Biaya variabel dinyatakan dalam rupiah.
8. Biaya tunai adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk tunai (uang).
9. Biaya diperhitungkan adalah biaya yang dikeluarkan untuk produksi namun
biasanya tidak dihitung, seperti tenaga kerja dalam keluarga, penyusutan, dan
sebagainya.

Karakteristik Usaha Ternak Sapi Potong
Pemeliharaan ternak sapi potong dilakukan dalam skup kelompok, dimana
pengelolaan kegiatan dilakukan oleh kelompok itu sendiri dan dimanage oleh pengurus
kelompok, mulai dari pemberian pakan, pemeliharaan, pengolahan limbah ternak dan
pemasaran hasil ikutan (pupuk). Pola pembagian hasil dalam usaha sapi potong yakni
dengan pola 70% dan 30% dimana 70% merupakan hak petani sebagai pengelola dan
30% sebagai hak kelompok
Fermentasi Sekam dan Bio-cas
Sebelum sekam padi difermentasi maka ditambahkan bahan inokulasi sebagai
fermentor jamur Trbahan fermentor atau zat yang berfungsi sebagai senyawa pengubah
dalam bahan baku makanan. Fermentor yang digunakan dalam pengolahan sekam padi
menggunakan jamur Trichoderma viridae cair yang berfungsi menurunkan serat
kasar,zat lignin dan selulosa. Inokulan ini sebelum digunakan pada umumnya
dikembangbiakan untuk memperbanyak populasi jumlah jamur sehingga dapat
digunakan untuk mengolah limbah sekam yang lebih banyak.
Untuk reproduksi/perbanyakan
jamur Trichoderma viridae cair untuk
fermentasi sekam dibutuhkan air bersih atau bebas penyakit sebanyak 10 liter,
Tambahkan gula pasir sebanyak 1% dari volume air, urea sebanyak 1% dari volume air
dan NPK sebanyak 0,5% dari volume air, Selanjutnya ditambahkan Trichoderma
viridae cair sebanyak 1% dari volume air, dilakukan pengadukan hingga terbentuk
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larutan. Untuk menghindari kontaminasi jamur lain sebaiknya diaerasi kurang lebih
selama 24 jam hingga terbentuk larutan yang aktif. Pemberian Bio-cas dilakukan
dengan mencampur ke dalam sekam dan juga bisa langsung kepada ternak sapi potong.
Cairan Bio-cas disedot kedalam spuit lalu pengikat hidung sapi dipegang dan saat mulut
sapi terbuka spuit dimasukkan ke dalam mulut lalu spuit ditekan agar probiotik keluar.
Hasil penimbangan berat badan ternak sapi dari awal sampai selesai kegiatan dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Pertambahan bobot badan sapi pasca sapih di Desa Ambengan, tahun 2013
No

Perlakuan

BB awal (kg)

BB akhir (Kg)

PBBH (Kg/ekor/hari

1

P1

155,57

223,00

0,41

2

P2

151,33

221,67

0.43

3

P3

152,00

225,00

0,45

Diolah dari data primer, 2013

Dilihat dari Tabel 1, pemberian pakan campuran sekam dengan perband ingan 70 dan
30 dan Biocas 3 cc/liter/ekor/hari menunjukkan pertambahan berat badan harian yang
paling tinggi. Hal ini disebabkan karena bahan probiotik ini dapat membantu
pencernaan makanan
Analisa Usaha Sapi Potongingan 70 dan 30
Analisa usaha sapi potong dilakukan dengan tujuan mengetahui tingkat kelayakan usaha
sehingga dapat diketahui apakah usaha itu masih layak atau merugikan. Dalam analisis
usaha penggemukkan sapi potong diasumsikan ;
1. Lahan yang digunakan merupakan lahan pekarangan dan tidak diperhitungkan untuk
sewa lahan
2. Sapi bakalan yang dipelihara 18 ekor sapi Bali pejantan dengan harga pembelian
awal sekitar Rp 6.500.000 dengan bobot awal 151 – 155 kg/ekor
3. Pemeliharaan dilakukan selam 6 bulan dengan penambahan berat badan 0,4
kg/ekor/hari
4. Biaya pembangunan kandang sebesar 30.000.000 dengan penyusutan kandang 10%
untuk satu periode produksi dengan usia ekonomis 5 tahun
5. Sapi membutuhkan vitamin dan obat-obaatan Rp 20.000/ekor/periode
6. Peralatan kandang dibutuhkan 1.000.000/tahun sehingga dalam 1 kali periode
produksi dibutuhkan Rp 500.000
7. Kotoran yang dihasilkan untuk satu perlakuan selama 1 periode penggemukkan ratarata menghasilkan 20 kg dengan rendemen 65% sehingga pupuk kandang
dihasilkan 14.040 kg.
Tabel 2 Analisis Usaha Penggemukkan Sapi Potong 1 Periode Pemeliharaan
No

Uraian

PERLAKUAN
P1

1

Pengeluaran
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Pengadaan sapi bakalan

3.900.000

3.900.000

3.900.000

Hijauan

5.400.000

5.400.000

5.400.000

Dedak padi

3.240.000

2.754.000

2.268.000

178.200

356.400

Pakan

Sekam

2

Bio-cas

80.000

80.000

80.000

Vitamin dan obat-obatan

120.000

120.000

120.000

Peralatan kandang

200.000

200.000

200.000

Tenaga kerja

9.000.000

9.000.000

9.000.000

Total pengeluaran

57.040.000

56.732.200

56.424.400

Ternak

57.595.500

57.078.900

58.112.100

Pupuk kandang

14.495.000

14.365.000

14.625.000

Total penerimaan

72.090.500

71.443.900

72.737.100

Keuntungan

15.050.500

14.711.700

16.312.700

R/C ratio

1,26

1,25

1.29

B/C ratio

0.26

0.26

0.29

Penjualan

Diolah dari data primer, 2013

Dilihat pada Tabel 2 nilai R/C ratio yang diperoleh tertinggi adalah perlakuan P3
yaitu pemberian pakan dengan dedak 70% dan sekam 30%. Karena nilai R/C semua
perlakuan diperoleh lebih besar dari 1 maka usaha ini dapat memberikan keuntungan.
Dimana masing-masing perlakuan menunjukkan setiap modal yang dikeluarkan Rp
1,00 akan kembali sebanyak 1,26 untuk perlakuan P1, 1,25 untuk P2 dan 1,29 untuk
perlakuan P3.
Sedangkan untuk nilai B/C ratio yang merupakan perbandingan antara tingkat
keuntungan yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan selama pemeliharaan
satu periode. Suatu usaha dinilai layak atau memberikan manfaat bila nilai B/C ratio >
0. Perhitungan B/C ratio yang diperoleh dari ketiga perlakuan pakan berada di atas
angka 0. Ini berarti semua usaha perlakuan pakan yang diberikan member manfaat.
Sebagai contoh pada perlakuan P! yang hanya menggunakan sekam angka B/C ratio
diperoleh 0,26 ini berarti dari Rp 1,00 modal yang dikeluarkan akan memberikan
manfaat/keuntungan sebanyak Rp 0,70 (http : //agri-fun.blogspot,co.id,2007)
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1. Usaha penggemukkan sapi potong merupakan usaha yang sangat potensial untuk
dikembangkan dengan skala usaha 6 ekor.
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2.

3.

Dalam pengembangan sapi potong, berbagai pakan alternative sudah dicobakan dan
ternyata dedak 70% dan sekam 30% memberikan tingkat keuntungan yang paling
tinggi dibandingkan perlakuan hanya dengan sekam atau dedak 85% dan sekam
15%.
Penggunaan limbah hasil ikutan usahatani padi menjadi bermanfaat untuk pakan
sapi potong. Dengan perlakuan fermentasi proses pencernaan makanan menjadi
cepat.
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ABSTRAK
Usahatani padi di lahan kering merupakan salah satu aktivitas nafkah yang penting
sebagai sumber pendapatan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan petani dan
keluarganya, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan pokok seluruh
anggota keluarga. Dalam aktivitas nafkah tersebut, suami dan isteri dalam sebuah
keluarga merupakan pencari nafkah utama, yang melakukan peran penting dalam
budidaya padi gogo. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan
mendeskripsikan aktivitas yang dilakukan dalam usahatani dan kegiatan pasca panen
padi gogo, dan (2) memetakan dan menganalisis peran jender yang dilakukan masingmasing perempuan dan laki-laki dalam usahatani padi gogo. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa beberapa aktivitas yang umum dilakukan petani dalam budidaya
dan pasca panen padi gogo di Kecamatan Laeya meliputi persiapan lahan, pembuatan
lubang tanam, penanaman, pembersihan gulma, dan panen, serta penjemuran,
pengangkutan ke tempat penyimpanan, dan perontokan. Kegiatan yang dilakukan
hanya terbatas oleh beberapa petani adalah pemupukan dan pemberantasan hama
penyakit. Saran yang dapat diberikan adalah perlu edukasi dan pelatihan kepada
perempuan dan laki-laki terkait budidaya padi gogo yang baik dan benar. Secara
khusus, laki-laki perlu diberi penguatan pada aspek pengolahan lahan dan pengaturan
jarak tanam, sedangkan perempuan perlu diberi pengetahuan dan keterampilan terkait
aspek penanaman dan penjualan.
Kata kunci : Peran jender, usahatani, padi gogo.
LATAR BELAKANG
Beras yang diperoleh dari tanaman padi merupakan makanan pokok bagi
sebagian besar masyarakat Indonesia. Pentingnya pangan tentu tidak dipungkiri oleh
siapa pun. Presiden RI pertama menyatakan bahwa “Pangan adalah urusan hidup dan
mati bagi suatu bangsa”4. Oleh karena itu, hingga kini penyediaan pangan terutama
beras, dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau tetap menjadi prioritas utama
pembangunan nasional. Selain merupakan makanan pokok untuk lebih dari 95% rakyat
Indonesia, padi juga telah menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 20 juta rumahtangga
petani di perdesaan (Departemen Pertanian, 2009) yang secara umum merupakan
masyarakat miskin dan memperoleh penghasilan dari pertanian (Lisanty dan Tokuda,
2015).
Menurut BPS (2013), selama ini andalan produksi padi nasional selalu berfokus
pada lahan sawah irigasi terutama di Pulau Jawa, sedangkan sumbangan lahan kering
atau padi gogo yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia masih sangat terbatas. Data
4

Pernyataan Presiden Soekarno saat meletakkan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian
Universitas Indonesia di Bogor (sekarang IPB) pada Tanggal 27 April 1952.
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menunjukkan bahwa rata-rata produksi padi nasional pada Tahun 2013 mencapai
71.291 juta ton dengan luas lahan pertanaman sebesar 13,837 ha. Hal ini erat kaitannya
dengan proporsi luas area padi gogo yang relatif kecil dan tingkat produktivitas yang
lebih rendah. Menurut Fagi, et al. (2004), upaya pencapaian swasembada pangan
(khususnya beras) masih belum memperhitungkan peran padi gogo, karena peluang
keberhasilan intensifikasi padi sawah irigasi lebih besar dari padi gogo.
Hal ini tidak dapat dibiarkan, karena akan dapat menurunkan produksi beras
nasional, akibat berbagai masalah dalam proses padi sawah. Fenomena levelling-off
yang terjadi pada usahatani padi sawah, seharusnya menjadi pintu masuk bagi
pemerintah untuk memberi perhatian bagi pengembangan padi gogo. Terlebih bila
dipertimbangkan bahwa padi gogo adalah salah satu produk organik, karena umumnya
diusahakan tanpa aplikasi pupuk kimia. Taridala (2013) menemukan bahwa petani padi
gogo di Kecamatan Wolasi tidak menggunakan pupuk kimia dalam praktik budidaya.
Pentingnya memperhitungkan intensifikasi padi gogo juga dikemukakan oleh
Yuliani, et al. (2014), karena produktivitas lahan sawah irigasi yang semakin jenuh.
Husni dan Manzila (2011) juga menyatakan bahwa untuk meningkatkan produksi beras
di Indonesia, padi gogo merupakan alternatif kedua setelah padi sawah.
Pengembangan produksi padi gogo di Indonesia sangat potensial, karena fakta
bahwa Indonesia memiliki sumberdaya lahan kering yang kering yang sangat luas, yaitu
mencapai 52 juta ha atau 87% dari total luas lahan. Demikian juga dengan Sulawesi
Tenggara, terdapat lahan kering yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kabupaten
Konawe Selatan (Konsel) merupakan salah satu daerah yang sangat potensial untuk
pengembangan padi gogo. Bahkan luas ladang/huma terluas di Sulawesi Tenggara
terdapat di daerah ini. Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2013 luas areal
ladang/huma mencapai 4.85% dari keseluruhan lahan di Konsel (seluas 21,923 ha dari
451,420 ha). Terdapat juga lahan kebun seluas 34,836 ha (7.71% dari total lahan di
Konsel) yang dapat digunakan untuk menanam padi gogo (BPS Konawe Selatan, 2015).
Fakta ini menunjukkan bahwa Kabupaten Konsel berpotensi menjadi lumbung
beras dari padi gogo. Secara khusus, bagi sebagian masyarakat yang bermukim di
Kabupaten Konawe Selatan, usaha penanaman padi gogo tetap dijalankan sebagai suatu
rutinitas. Petani memanfaatkan hasil produksi padi tersebut sebagai sumber utama
pangan pokok keluarga. Terdapat hal yang menarik, bahwa para petani padi gogo di
daerah ini tidak banyak tersentuh dengan praktik budidaya yang disarankan dalam green
revolution (Revolusi Hijau, RH). Mereka melakukan praktik budidaya padi gogo secara
tradisional, tanpa menggunakan pupuk buatan (kimia) maupun benih unggul. Tidak
mengherankan jika produktivitas padi gogo lebih rendah dibandingkan padi sawah. BPS
Konawe Selatan (2015) mencatat bahwa produktivitas padi gogo hanya mencapai 31.89
kuintal/ha, sedangkan produktivitas padi sawah dapat mencapai 41.45 kuintal/ha.
Terdapat berbagai masalah yang dihadapi dalam produksi beras di Indonesia.
Subejo (2014) menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan beras, maka salah satu
agenda utama yang harus dilakukan adalah mendorong sistem produksi yang lebih baik,
efektif, dan efisien. Sistem produksi yang baik, efektif, dan efisien adalah salah satu
aspek yang harus dipenuhi untuk mencapai nafkah berkelanjutan (sustainable
livelihood) bagi pemenuhan berbagai kebutuhan petani dan keluarganya. Menurut
Oyinbo and Olaleye (2016), peningkatan aktivitas nafkah akan meningkatkan
pendapatan petani, serta variabilitas daya beli dan kesejahteraan.
Sesuai dengan karakterisitik petani gurem yang dikemukakan oleh Ellis (1988),
petani padi gogo di Kabupaten Konsel secara umum memenuhi kriteria sebagai petani
gurem (peasant). Pertama, petani padi gogo adalah petani yang tidak sepenuhnya
memperoleh akses pasar dan terjadi ketidaksempurnaan persaingan pasar hingga derajat
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tertentu. Kedua, usahatani keluarga petani padi gogo sekaligus sebagai unit produksi
dan konsumsi.
Dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan seluruh anggota keluarga, maka
pihak perempuan dan laki-laki yang berperan sangat penting dalam sebuah keluarga
adalah suami dan isteri. Demikian juga dalam rumahtangga petani padi gogo, kedua
jender tersebut bekerja bahu membahu dalam kegiatan budidaya dan pasca panen padi
gogo. Peran jender ini muncul karena konstruksi sosial, bukan merupakan kodrat.
Olehnya itu, peran jender bisa berbeda menurut waktu, tempat, dan budaya. Demikian
pula dalam usahatani padi gogo di Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan,
terdapat peran-peran yang berbeda yang dilakukan oleh masing-masing jender dalam
setiap aktivitas budidaya dan pasca panen padi gogo.
Mosse (1996) mengemukakan bahwa studi mengenai peran sosial kaum
perempuan maupun laki-laki penting dilakukan, karena menentukan posisi keduanya
dalam keluarga maupun masyarakat.
Pembuatan keputusan, akses terhadap
sumberdaya, pembagian kerja dan hubungan di luar keluarga bisa jadi diputuskan oleh
hubungan jender di dalam unit keluarga itu sendiri. Twyman et al. (2015) menguatkan
pentingnya pengumpulan data yang teragregasi menurut jender sebagai langkah awal
dalam proyek pembangunan. Pernyataan Grigsby et al. (2012) cukup menarik, bahwa
pentingnya data peran jender juga ditemukan di negara-negara bekas komunis akibat
transisi ekonomi yang terjadi.
Seperti diketahui bahwa perempuan memegang peran yang cukup penting dalam
keseluruhan aktivitas budidaya, bahkan hingga pasca panen. Termasuk pula dalam
usahatani padi. Fonjong dan Athanasia (2007) menyebutkan bahwa usahatani padi
dapat memberikan manfaat bagi perempuan bahkan bagi masyarakat secara
keseluruhan. Ellis (1998) menyebut perempuan sebagai sebagai the invisible peasant.
Meskipun peran perempuan sangat besar, namun analisis ekonomi yang ada belum
mampu kontribusi tersebut secara tepat. Hal ini terjadi karena sebagian besar data-data
aktivitas ekonomi perdesaan yang dipublikasi, diperoleh dari sensus dengan laki-laki
kepala rumahtangga sebagai sumber data utama. Oleh karena itu, peran perempuan
dalam pekerjaan usahatani, pengolahan pangan, dan banyak kegiatan lainnya adalah
underestimate.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan aktivitas yang
dilakukan dalam usahatani dan kegiatan pasca panen padi gogo di Kecamatan Laeya
Kabupaten Konawe Selatan, dan memetakan dan menganalisis peran yang dilakukan
masing-masing jender dalam keseluruhan aktivitas budidaya padi gogo.
BAHAN DAN METODA
Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa desa di Kecamatan Laeya, Kabupaten
Konawe Selatan. Kecamatan Laeya dipilih karena di wilayah ini terdapat beberapa desa
yang masyarakatnya melakukan usahatani padi gogo, baik yang menggunakan benih
hasil penelitian maupun petani yang menggunakan benih lokal yang diperoleh dari
panen musim tanam sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh Taridala, et al. (2016) dengan judul
Pemetaan Sosial Ekonomi Petani Padi Gogo di Kabupaten Konawe Selatan. Jumlah
keseluruhan responden adalah sebanyak 116 orang.
Analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah
deskriptif terhadap data-data lapangan yang telah dipilah dan ditabulasi sesuai peran
yang dilakukan oleh masing-masing jender dalam budidaya dan pascapanen padi gogo.
Kerangka kerja analisis jender (the gender analysis framework): merupakan kerangka
analisis dasar pada taraf mengumpulkan data dan kemudian dideskripsikan. Menurut
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Hunt yang diadaptasi dari Overholt (Handayani dan Sugianti, 2008), kerangka kerja
analisi jender antara lain adalah menyangkut profil kegiatan. Pada tahap ini, dilakukan
kegiatan mengumpulkan atau mengambil data mengenai apa sebenarnya yang
dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan, siapa mengerjakakan apa, khususunya di
dalam usahatani yang dikelola. Tujuan analisis jender adalah untuk memahami struktur
sosial berdasarkan potensi, kebutuhan, dan kepentingan laki-laki dan perempuan untuk
mendapatkan manfaat secara adil.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian jender (gender) berbeda dengan jenis kelamin (sex). Jenis kelamin
merujuk pada perbedaan peran, tanggung jawab, dan fungsi antara perempuan dan lakilaki karena perbedaan biologis. Contoh dari peran menurut jenis kelamin adalah bahwa
perempuanlah yang secara kodrati diberi peran sebagai Ibu yang melahirkan anakanaknya, sedangkan laki-laki tidak. Perbedaan ini bersifat alamiah, pemberian Tuhan,
tidak berubah menurut waktu dan tempat, serta tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan
jender mengacu pada perbedaan peran, tanggung jawab, dan fungsi antara perempuan
dan laki-laki karena konstruksi sosial. Karena peran jender terbentuk oleh pengaruh
sosial budaya, maka peran tersebut dapat berubah, dapat berbeda menurut waktu dan
tempat, serta peran tersebut dapat dipertukarkan. Misalnya, menanam padi dapat saja
dilakukan oleh seorang laki-laki dan dapat juga dilakukan oleh perempuan. Berbeda
dengan melahirkan anak, hanya dapat dilakukan oleh kaum perempuan. Peran ini
merupakan kodrat yang diberikan Tuhan.
Sesuai dengan pengertian jender yang telah disebutkan, maka berbagai aktivitas
yang diperankan oleh perempuan dan laki-laki dalam usahatani padi gogo, merupakan
peran dalam perspektif jender, bukan aktivitas yang terkait dengan kodrat (jenis
kelamin). Dengan demikian, berbagai aktivitas dalam usahatani padi gogo dapat
dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan.
Hasil penelitian menunjukkan rangkaian kegiatan dalam usahatani padi gogo
meliputi aktivitas mulai dari persiapan lahan sebagai tempat menanam padi hingga
panen. Sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan oleh laki-laki, namun sebagian lagi
umumnya dikerjakan oleh perempuan saja. Ada juga aktivitas yang dilakukan secara
bersama-sama. Gambaran mengenai berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perempuan
dan laki-laki dalam usahatani padi gogo di Kecamatan Laeya disajikan dalam Tabel 1.
1. Pengolahan Lahan
Tabel 1 memberikan informasi bahwa kegiatan mempersiapkan lahan untuk
penanaman padi gogo dapat dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, tetapi hasil
penelitian menunjukkan kegiatan tersebut dominan dilakukan oleh laki-laki. Terutama
untuk lahan yang baru dibuka, dimana aktivitas yang dilakukan membutuhkan curahan
kerja fisik yang besar, karena harus dilakukan penebangan pohon-pohon, pembersihan
semak belukar, dan pembakaran. Pembersihan lahan dengan membakar kayu-kayu dan
semak belukar merupakan cara yang telah umum dilakukan secara turun temurun oleh
masyarakat pembudidaya padi gogo (padi ladang), termasuk di Konawe Selatan. Jika
lahan untuk budidaya padi gogo sudah pernah ditanami sebelumnya, maka upaya
pembersihan lahan tidaklah membutuhkan curahan kerja fisik yang besar. Para lelaki
membersihkan lahan dari tumbuhan-tumbuhan liar dengan menggunakan parang. Para
perempuan (isteri) mengambil peran dengan menyabit rumput di lahan yang akan
ditanami padi.
Tabel 1. Peran Jender dalam usahatani Padi Gogo di Kecamatan Laeya Kabupaten
Konawe Selatan, 2016
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N
o

1
2

Jenis Kegiatan
Selalu
Perempua
n saja
n Perse
n
31 31,63

Pengolahan
lahan
Penanaman :
a Menugal
3 3,06
b.Memasukkan
benih ke lubang
tanam
60 61,22

Peran Jender
Selalu
Laki-laki Perempua BersamaLaki-laki dominan n dominan
sama
saja
n Perse n Perse n Perse n Perse
n
n
n
n
9 96,94 3 3,06
0 0
2 28,57
5
8
6
4

65,31

0 0

0

0

0

0 0

5

5,10

0
3
4

5

Pembersihan
gulma
Pencegahan
(Pemberantasa
n) HPT
Panen
a.Menuai
b.Mengikat
malai

27 27,55
22 22,45

3
1
3
8

31,63

1 1,02

2

2,04

38,78

0 0

0

0

2
0

2,04
0

17 17,35
12 12,25

1 15,31 1
5 14,29 3
1
4
Keterangan : Jumlah data yang digunakan dalam
sebanyak = 23 kuesioner yang tidak
sampel)

1,02
3,06

3
1

31,63

43,98
3
8
3
9
8

39,80
8,16

6 66,33
5 71,43
7
0
tabel ini =88, berhubung terdapat
terisi dengan lengkap (n = jumlah

Perlu diketahui bahwa pembersihan lahan dalam usahatani padi gogo tidak sama
seperti pada lahan sawah. Jika di sawah pembersihan lahan dilakukan dengan
mencangkul, atau membajak, atau dengan menggunakan mesin (traktor), dengan
keadaan lahan yang relatif bersih dari segala macam tumbuhan liar (land clearing),
maka di lahan untuk penanaman padi gogo, lahan untuk pertanaman padi gogo tidak
sebersih pada lahan sawah.
Bahkan kadang-kadang masih ditemukan, petani
melakukan penanaman padi diantara rumput-rumput pendek yang masih terdapat di
permukaan tanah.
2.Penanaman
%
3.Pembersihan gulma
Pembersihan terhadap gulma yang mengganggu tanaman padi gogo dilakukan
secara bersama-sama oleh perempuan dan laki-laki dalam rumahtangga (mencapai
sekitar 40 persen dari keseluruhan responden). Meskipun terkadang juga dilakukan
oleh perempuan saja (sebanyak 28 persen dari keseluruhan responden), maupun lakilaki saja (sekitar 32 persen dari keseluruhan responden).
Aktivitas pembersihan gulma oleh perempuan dilakukan dengan menggunakan
sabit. Keterlibatan laki-laki dalam aktivitas ini terutama jika akan dilakukan aplikasi
pemberantas gulma menggunakan bahan kimia.
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4.Pencegahan (Pemberantasan) HPT
Kegiatan pencegahan ataupun pemberantasan hama penyakit tanaman (HPT)
umumnya tidak dilakukan oleh para responden. Karena para responden merasa bahwa
tidak ada serangan terhadap tanaman padi gogo mereka. Kalaupun ada serangan
penyakit, maka perempuan ataupun laki-laki melakukan ritual monggawui (Bahasa
Tolaki), yaitu membacakan doa-doa pada sejumlah air putih lalu dipercikkan pada
bagian-bagian pertanaman padi.
5.Panen
Kegiatan panen padi gogo yang dilakukan secara gotong royong, umumnya
dilakukan secara bersama-sama oleh perempuan dan laki-laki. Baik pemilik usahatani
sendiri, maupun kaum lelaki dan perempuan yang datang ikut panen (toono mehawe,
Bahasa Tolaki), terlibat dalam kegiatan panen.
Pemanenan hasil padi gogo menggunakan ani-ani (osowi, Bahasa Tolaki), yang
sesuai dengan karakteristik padi gogo yang bulirnya mudah lepas dari tangkai padi.
Kegiatan menuai padi dan lalu mengikat malai padi gogo hasil panen umumnya
dilakukan secara bersama-sama oleh perempuan dan laki-laki.
Pada pemanenan padi Lampung maupun padi sawah yang ditanam di ladang,
digunakan arit. Hal ini dilakukan agar pekerjaan dapat diselesaikan secepatnya. Perlu
diketahui bahwa tidak seperti padi gogo varietas lokal yang umumnya ditanam oleh
petani Tolaki, maka padi Lampung maupun padi sawah yang ditanam di ladang,
bulirnya relatif tidak mudah rontok. Oleh karena itu, dalam pemanenan dapat
menggunakan arit.
Hasil panen padi yang diperoleh akan diolah lebih lanjut atau disimpan sebelum
dikonsumsi, atau dijual. Kegiatan mengangkut hasil padi dari lokasi panen ke tempat
pengolahan selanjutnya dapat dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, tergantung
jenis padi yang ditanam di ladang. Tabel 2 memberikan informasi tentang aktivitas
pasca panen yang dilakukan responden.
Tabel 2. Peran Jender dalam Penanganan Pascapanen Padi Gogo di Kecamatan Laeya
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016
No

1

2

3

Jenis Kegiatan

Mengangkut
dari lokasi
panen dan
menjemur
Penyimpanan :
mengangkut ke
lumbung
Penjualan

Selalu
Perempuan
saja
n Persen

Selalu
Laki-laki
saja
n Persen

6

6,12

45

3

3,06

32

71,11

Peran Jender
Laki-laki
Perempuan
dominan
dominan

Bersamasama
(seimbang)
n Persen

n

Persen

n

Persen

45,92

0

0

0

0

45

45,92

67

68,37

23

23,47

0

0

26

26,53

1

2,22

0

0

1

2,22

13

28,89

Keterangan : Jumlah data yang digunakan dalam tabel ini =88, berhubung terdapat
sebanyak = 23 kuesioner yang tidak terisi dengan lengkap (n = jumlah
sampel)
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Tabel 2 menunjukkan bahwa sekitar 46 persen responden laki-laki melakukan
aktivitas mengangkut hasil panen. Ini dilakukan untuk padi yang dipanen menggunakan
arit dan langsung dilakukan perontokan di lahan tempat panen. Ada 2 cara yang dapat
dilakukan, yaitu para pengikut panen langsung melakukan perontokan dengan cara
memukul-mukulkan tangkai padi pada kayu, atau menggunakan mesin perontok padi
yang sudah banyak ditemukan di lokasi penelitian. Pemilik mesin perontok padi
membawa mesin perontok ke lokasi panen, yang keseluruhan pekerjanya adalah lakilaki. Setelah dilakukan perontokan, lalu dilakukan bagi hasil antara pemilik usahatani
dan pihak yang ikut panen maupun pemilik mesin perontok, lalu diangkut ke tempat
penyimpanan di rumah petani.
Sekitar 46 persen dari keseluruhan responden perempuan dan laki-laki
melakukan pengangkutan hasil panen ke lokasi pengolahan lebih lanjut. Ini terutama
dilakukan terhadap hasil panen padi gogo varietas lokal, yang penyimpanannya adalah
di sekitar lahan panen. Sedangkan untuk padi Lampung dan padi sawah yang ditanam
di ladang, akan diangkut ke rumah petani setelah terlebih dahulu dirontok. Kegiatan
perontokan dominan dilakukan oleh laki-laki (83, 94,32 %).
Gabah hasil panen yang telah dirontok selanjutnya akan dijemur di bawah sinar
matahari. Untuk padi gogo varietas lokal, setelah dianginkan-anginkan selama 1 bulan
lalu dimasukkan ke dalam lumbung sebagai tempat penyimpanan Seluruh responden
melakukan penyimpanan hasil panen di dalam lumbung yang terletak di kebun. Tidak
ada responden yang mengangkut hasil gabah ke rumah tempat tinggal di kampung. Hal
ini merupakan fenomena yang sangat menarik di tengah kenyataan banyaknya terjadi
pencurian di tempat-tempat lain. Lumbung tersebut tidak dijaga secara rutin oleh para
responden, tetapi mereka yakin bahwa hasil panen tersebut akan aman. Seluruh
responden menyatakan bahwa selama ini tidak pernah terjadi pencurian akan hasil
panen yang disimpan di lumbung.
Terkait dengan pemanfaatan dari hasil panen, umumnya responden tidak
menjual hasil panen yang diperoleh. Porsi terbesar dari hasil panen digunakan untuk
memenuhi kebutuhan keluarga akan pangan pokok. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dari 98 responden di Kecamatan Laeya, hanya 45 rumahtangga responden, atau
52 persen dari 98 responden rumahtangga yang menjual sebagian kecil dari hasil
panennya. Umumnya kegiatan penjualan ini dilakukan oleh perempuan saja. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Sunito (2013) yang menemukan
bahwa perempuan petani pengelola hutan rakyat di Jawa Barat memiliki kontrol atas
pemasaran (penjualan) hasil yang diperoleh.
KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aktivitas yang umum dilakukan
petani dalam budidaya dan pasca panen padi gogo di Kecamatan Laeya meliputi
persiapan lahan, pembuatan lubang tanam, penanaman, pembersihan gulma, dan panen,
serta penjemuran, pengangkutan ke tempat penyimpanan, dan perontokan. Kegiatan
yang dilakukan hanya terbatas oleh beberapa petani adalah pemupukan dan
pemberantasan hama penyakit.
Saran dari hasil penelitian ini adalah perlu edukasi dan pelatihan kepada
perempuan dan laki-laki terkait budidaya padi gogo yang baik dan benar. Secara
khusus, laki-laki perlu diberi penguatan pada aspek pengolahan lahan dan pengaturan
jarak tanam, sedangkan perempuan perlu diberi pengetahuan dan keterampilan terkait
aspek penanaman dan penjualan.
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JENIS DAN BIAYA BAHAN BAKAR UNTUK PENGOMPRONGAN
TEMBAKAU VIRGINIA DI PULAU LOMBOK
(KINDS AND COST OF FUEL FO VIRGINIA TOBACCO DRYING
IN LOMBOK ISLAND)
Oleh: L. Sukardi
Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Mataram

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi jenis bahan bakar yang
digunakan petani dalam pengomprongan tembakau virginia pada Musim Tanam 2015,
(2) menganalisis volume bahan bakar per satuan kg daun kering (krosok), dan (3)
menganalisis besarnya biaya per satuan kg daun kering (krosok) masing-masing jenis
bahan bakar yang digunakan petani. Penelitian dilakukan dengan metode survei dan
monitoring terhadap 160 petani tembakau di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok
Tengah. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Jenis bahan bakar yang digunakan petani
untuk pengomprongan tembakau virginia Musim Tanam 2015 adalah: cangkang sawit,
cangkang cangkang kemiri, kayu, tongkol jagung dan LPG; (2) Volume bahan bakar
per satuan kg krosok adalah sebagai berikut: cangkang sawit 2,54 kg, campuran 1,21 kg
cangkang sawit + 1,51 kg cangkang kemiri, campuran 0,0053 m3 kayu + 1,45 kg
cangkang sawit, campuran 0,0048 m3 kayu + 1,06 kg cangkang sawit + 0,65 kg
cangkang kemiri, campuran 0,85 kg cangkang sawit + 5,07 kg tongkol jagung, dan LPG
sebesar 0,67 kg; (3) Biaya bahan bakar berbeda-beda dan yang paling murah (efisien)
adalah campuran cangkang sawit dan tongkol jagung dengan biaya Rp 2.800,- per kg
krosok.
Kata Kunci: biaya, bahan bakar, pengomprongan, tembakau virginia

ABSTRACT
The purposes of this study are to: (1) identify the type of fuel used by farmers in
Virginia tobacco drying in the planting season of 2015, (2) analyze the volume of fuel
per unit kg of dried leaves, and (3) analyze the cost per unit kg of dried leaves of each
type of fuel used by farmers. The research was conducted by survey and monitoring of
160 tobacco farmers in East Lombok and Central Lombok. The results of the study are
as follows: (1) Type of fuel used by farmers in Virginia tobacco drying in planting
season of 2015 were: palm shells, shell pecan shell, wood, corn cobs and LPG; (2) The
volumes of fuel per kg of dried leave are as follows: 2.54 kg of palm shell, a mixture of
1.21 kg + 1.51 kg of palm kernel shell, a mixture of 0.0053 m3 + 1.45 kg of palm shells,
mixture of 0.0048 m3 wood + 1.06 kg palm shell + 0.65 kg palm shell kernel, mixture of
0.85 kg + 5.07 kg of corn cobs, and LPG of 0.67 kg; (3) Fuel costs vary and the most
inexpensive (efficient) is a mixture of palm shells and corn cobs at a cost of Rp 2.800, per kg dried leave.
Keywords: Cost, fuel, drying, Virginia tobacco.
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LATAR BELAKANG
Di Pulau Lombok tembaku virginia merupakan salah satu komoditi unggulan
perkebunan karena peranannya dalam perekonomian daerah melalui pembentukan
PDRB, penyedia lapangan kerja dan pendapatan masyarakat (Hamidi, 2007)
Pulau Lombok khususnya Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah
merupakan sentra produksi tembakau virginia di NTB dan seluruh hasil produksinya
diolah menjadi krosok FC (Flue-Cured). Untuk mengolah daun tembakau virginia
menjadi krosok FC diperlukan pengomprongan/pengovenan dengan mengalirkan udara
panas melalui pipa (flue). Udara panas diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar
minyak tanah dan atau bahan bakar lainnya.
Akan tetapi, terjadinya krisis energi dunia belakangan ini yang ditunjukkan oleh
semakin tingginya beban subsidi pemerintah terhadap minyak tanah maka sejak tahun
2006 sesuai kebijaksanaan energi nasional pemerintah hanya memberikan subsidi
kepada rumahtangga. Upaya pengurangan bahan bakar minyak tanah bersubsidi untuk
pengomprongan tembakau virginia telah disepakati tahun 2008 sehingga untuk tahun
2009 penyediaan minyak tanah bersubsidi sudah tidak ada lagi. Pada musim tanam 2012
para petani tembakau masih menggunakan jenis bahan bakar ini sekitar 1,82%, namun
sejak musim tanam 2013 sudah tidak ditemukan lagi petani yang menggunakan minyak
tanah. Hal ini terjadi semata-mata karena harganya yang sangat mahal serta pasokannya
yang terbatas dan langka.
Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu caranya adalah mencari bahan bakar
alternatif sebagai pengganti minyak tanah yang harganya murah. Bahan bakar alternatif
yang digunakan sebagai subsitusi minyak tanah antara lain: kayu bakar, batubara,
cangkang kemiri, cangkang sawit, LPG dan lain-lain. Dalam menghadapi berbagai
alternatif penggunaan bahan bakar dalam proses pengomprongan, petani harus
memutuskan bahan bakar mana yang terbaik untuk pengovenan, yaitu suatu proses yang
secara teknis dan ekonomis paling menguntungkan.
Berkenaan dengan substitusi bahan bakar, maka telah dilakukan berbagai
penelitian diantaranya adalah: (1) rekayasa oven portabel horizontal pada pengolahan
tembakau Virginia (Darmono dkk, 2004 dalam Supriadi, 2012), (2) rekayasa instalasi
pemanfaatan udara panas buang pada pengomprongan tembakau Virginia (Darwono
dkk, 2003), (3) rekayasa kolektor surya dan kompor LPG pada pengomprongan daun
tembakau Virginia, dan (4) rekayasa tungku briket batubara pada pengomprongan daun
tembakau Virginia (Darmono dkk, 2000).
Penelitian tersebut ditujukan sebagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan
diantaranya: (1) kerusakan daun tembakau pasca panen, (2) pemanfaatan udara panas
yang terbuang setelah pengomprongan, dan (3) masalah krisis bahan bakar minyak
tanah yang digunakan dalam proses pengomprongan.
Berdasarkan uran tersebut, maka untuk mengetahui jenis bahan bakar, volume
yang digunakan serta biaya dari masing-masing bahan bakar; maka perlu dlakukan
kajian tentang tentang jenis dan biaya bahan bakar untuk pengomprongan Tembakau
Virginia.
Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:
1) Mengidentifikasi jenis bahan bakar yang digunakan petani dalam pengomprongan
tembakau virginia pada Musim Tanam 2015;
2) Menganalisis volume bahan bakar per satuan kg daun kering (krosok) yang
digunakan petani untuk pengomprongan tembakau pada Musim Tanam 2015;
3) Menganalisis besarnya biaya per satuan kg daun kering (krosok) masing-masing
jenis bahan bakar yang digunakan petani dalam pengomprongan tembakau pada
Musim Tanam 2015.
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BAHAN DAN METODA
Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian
Sasaran utama penelitian ini adalah petani binaan PT ELI (sekarang PT Bentoel
Prima). Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan di lokasi sentra pengembangan
tembakau virginia binaan PT ELI yang berada di Kabupaten Lombok Tengah dan
Kabupaten Lombok Timur. Penentuan kecamatan dan desa sebagai lokasi penelitian,
ditetapkan berdasarkan pertimbangan: (1) banyaknya populasi petani binaan PT ELI di
masing-masing kecamatan, (2) banyaknya petani yang memiliki oven pengomprongan,
dan (3) bertindak sebagai petani sekaligus pengomprong.
Atas dasar ketiga pertimbangan tersebut diambil 4 (empat) kecamatan di
Kabupaten Lombok Tengah sebagai lokasi penelitian, yaitu: Kecamatan Batukliang,
Kecamatan Kopang, Kecamatan Janapria, dan Kecamatan Praya Timur. Sementara itu,
untuk
Kabupaten Lombok Timur, ditetapkan 9 (sembilan) kecamatan, yaitu:
Kecamatan Terara, Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Sikur, Kecamatan
Sukamulia, Kecamatan Sakra, Kecamatan Sakra Barat, Kecamatan Sakra Timur,
Kecamatan Jerowaru, dan Kecamatan Keruak. Penelitian ini dilaksanakan pada musim
tanam Tembakau Virginia Tahun 2015.
Penentuan Sampel
Populasi diartikan sebagai keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup
yang ingin diteliti, yang dibedakan menjadi populasi sasaran dan populasi sampel
(Sugiarto, et al., 2003: 2). Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah semua
petani tembakau virginia yang berlokasi di dua Kabupaten Lombok Timur dan Lombok
Tengah. Dari dua kabupaten tersebut diambil sampel responden sebanyak 10 persen dari
populasi yaitu 160 orang. Dari jumlah tersebut, maka secara proporsional ditetapkan
sebanyak 55 orang sampel di Kabupaten Lombok Tengah dan 105 orang sampel di
Kabupaten Lombok Timur.
Selanjutnya penentuan sampel responden petani tembakau virginia pada masingmasing kecamatan dan desa menggunakan metode acak yang mempertimbangkan syarat
bahwa petani yang menjadi responden adalah memiliki minimal 1 unit oven serta
bertindak sebagai petani sekaligus pengomprong.
Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survei yaitu
dengan cara mewawancarai secara langsung para petani tembakau dengan mengacu
pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Data yang dikumpulkan adalah jenis dan biaya bahan bakar yang digunakan
pada pengomprongan Musim Tanam Tembakau Virginia Tahun 2015; meliputi: (1)
jenis bahan bakar yang digunakan, (2) volume bahan bakar yang digunakan dan
komposisinya, (3) harga masing-masing bahan bakar yang digunakan, dan (4) volume
krosok yang dihasilkan.
Analisis Data
Metode yang digunakan dalam analisis data adalah statistik deskriptif, yaitu
suatu metode yang didesain untuk menggambarkan fenomena atau karakteristik data
(Yogiyanto, 2004). Karakteristk data yang dideskripsikan dari hasil studi ini adalah
distribusi petani terhadap jenis bahan bakar yang digunakan dalam pengomprongan
tembakau dan ukuran-ukuran tendensi pusat masing-masing bahan bakar. Sementara itu,
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untuk mengetahui perbandingan biaya tiap jenis bahan bakar dianalisis dengan analisis
sederhana menggunakan pendekatan biaya bahan bakar per satuan krosok, yaitu nilai
tiap jenis bahan bakar setiap pengomprongan dibagi dengan jumlah krosok tiap
pengomprongan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jenis Bahan Bakar Pengomprongan Tembakau Virginia
Jenis bahan bakar yang digunakan oleh petani binaan PT ELI untuk
pengomprongan daun tembakau pata Musim Tanam 2015 adalah: cangkang sawit,
cangkang kemiri, kayu, tongkol jagung, dan LPG. Bahan-bahan bakar ini umumnya
digunakan secara campuran, kecuali LPG (Tabel 1).
Tabel 1. Kombinasi Bahan Bakar Petani PT.ELI dalam Pengomprongan Tembakau
Virginia di Pulau Lombok, Tahun 2015.
No
1
2
3
4
5
6

Jenis Bahan Bakar
Cangkang Sawit
Cangkang Sawit + Cangkang Kemiri
Kayu + Cangkang Sawit + Cangkang Kemiri
Kayu + Cangkang Sawit
Cangkang Sawit + Tongkol jagung
LPG
Total

Petani Pengguna
Jumlah
%
10
6,25
109
68,13
25
15,63
13
8,13
2
1,25
1
0,63
160
100,00

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa para petani tidak lagi menggunakan
minyak tanah sebagai bahan bakar untuk pengomprongan tembakau, antara lain karena
harganya mahal dan sulit diperoleh. Demikian halnya dengan jenis bahan bakar
batubara curah dan briket yang semula pada musim tanam 2012 masih digunakan dalam
bentuk campuran dengan kayu namun sejak musim tanam 2013 sudah tidak ditemukan
lagi petani yang menggunakannya (Sukardi dan Hirwan 2012). Ketiadaan petani
menggunakan batubara dalam pengomprongan tembakau disebabkan karena asap
batubara mengeluarkan jelaga, tidak praktis, dan seringnya waktu pengumpanan yang
mengganggu istirahat. Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa salah satu jenis bahan bakar
yang relatif baru digunakan oleh petani adalah “tongkol jagung”. Keberadaan bahan
bakar ini menjadi salah satu alternatif bahan bakar yang cukup prospektif di masa yang
akan datang, mengingat ketersediaannya relatif banyak, terutama di Pulau Sumbawa.
Di sisi lain, berdasarkan hasil monitoring, penggunaan bahan bakar kayu untuk
pengomprongan tembakau virginia oleh petani PT. ELI musim tanam 2015 mengalami
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Indikasi ini antara lain tercermin dari tidak
adanya petani yang menggunakan kayu murni sebagai bahan bakar, padahal dua tahun
sebelumnya (2013 dan 2014) masih ada petani yang menggunakan kayu secara murni
(Sukardi dan Hirwan, 2013 dan 2014).
Pada tahun 2015, kayu digunakan hanya sebagai campuran bahan bakar lainnya.
Jumlah petani yang menggunakan campuran kayu dengan bahan lain sebanyak 23,76%
petani atau mengalami penurunan dari 31,88% pada tahun 2014. Jumlah petani yang
menggunakan campuran kayu sebagai bahan bakar pada tahun 2015 sebagai berikut: (1)
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campuran kayu + cangkang sawit sebanyak 8,13%; dan (2) campuran kayu + cangkang
sawit + cangkang kemiri sebanyak 15,63%.
Hasil monitoring sebagaimana disajikan pada Tabel 1 di atas menunjukkan
bahwa cangkang sawit merupakan jenis bahan bakar yang digunakan oleh hampir
semua (99,37%) petani PT ELI Tahun 2015, baik penggunaan secara murni maupun
dicampur dengan bahan bakar lainnya, seperti cangkang kemiri, kayu, dan tongkol
jagung. Penggunaan jenis bahan bakar ini cenderung mengalami peningkatan
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jenis bahan bakar lainnya yang juga masih
relatif banyak digunakan adalah cangkang kemiri; meskipun demikian tidak ada yang
menggunkannya secara murni (murni cangkang kemiri), melainkan dicampur dengan
cangkang sawit dan kayu.
Peningkatan penggunaan kedua jenis bahan bakar cangkang sawit dan cangkang
kemiri ini seiring dengan program PT. ELI untuk menyediakan kedua jenis bahan bakar
tersebut sebagai wujud komitmen PT ELI untuk mengurangi dan menghilangkan secara
bertahap penggunaan kayu sebagai bahan bakar pengomprongan tembakau virginia.
Selain memfasilitasi pengadaan bahan bakar cangkang sawit dan cangkang kemiri, PT
ELI juga memfasilitasi modifikasi/pengubahan tungku oven agar sesuai dengan bahan
bakar cangkang sawit dan cangkang kemiri. Menurut petani, penggunaan cangkang
sawit dan cangkang kemiri cukup praktis dan relatif murah sehingga para petani
cenderung menggunakannya sebagai bahan bakar.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahan bakar cangkang
sawit dan cangkang kemiri menjadi pilihan utama petani PT.ELI dalam pengomprongan
tembakau pada musim tanam 2015. Para petani mulai menyadari tentang pelarangan
penggunaan kayu sebagai bahan bakar dan menyenangi model tungku baru yang dapat
lebih memudahkan pengguaan bahan bakar selama proses pengomprongan. Indikasi ini
tercermin dari menurunnya penggunaan kayu, bahkan kayu-murni sudah tidak ada lagi.
Bagi para petani yang masih menggunakan kayu cenderung untuk mencampurnya
dengan cangkang sawit dan cangkang kemiri. Alasan sebagian petani yang masih
menggunakan kayu adalah karena harga kayu relatif murah dan mudah diperoleh, serta
karakter kayu untuk menaikkan suhu lebih cepat.
Jenis bahan bakar lain yang juga digunakan meskipun relatif kecil adalah LPG
dan tongkol jagung. Pada musim tanam 2015, terdapat 1 orang (0,63%) petani
menggunakan LPG sebagai bahan bakar untuk proses pengomprongan. Nampaknya
penggunaan bahan bakar LPG ini tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Alasannya adalah karena biaya bahan bakar per kilogram krosok yang dikeringkan
cukup tinggi (tidak efisien), meskipun diakui oleh sebagian petani bahwa penggunaan
LPG lebih praktis dan pengaturan suhu lebih mudah.
Berbeda dengan LPG, meskipun saat ini (2015) penggunaan tongkol jagung
sebagai bahan bakar masih relatif kecil, namun bahan bakar ini cukup diminati oleh
para petani sebagai. Alasannya, selain harganya murah dan mudah didapat,
penggunaannya relatif praktis (sama dengan cangkang sawit dan cangkang kemiri).
Dengan pertimbangan tersebut, maka kedepan tongkol jagung dapat dipertimbangkan
sebagai salah satu alternatif bahan bakar pengomprongan tembakau virginia yang cukup
potensial dan prospektif.
Sumber dan Cara Perolehan Bahan Bakar
Cangkang Kemiri
Kemiri (Aleurites moluccana) adalah tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan
sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Kemiri banyak tumbuh di daerah Nusa
Tenggara Timur, Sulawesi dan Sumatera. Kemiri mempunyai dua lapis kulit yaitu kulit
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buah dan cangkang, di mana setiap kilogramnya terdapat 30% buah dan 70% cangkang.
Berdasarkan hasil penelitian Hapis (2007), bahwa nilai kalor yang dihasilkan dari
cangkang kemiri adalah 5.200 kcal/kg, lebih besar dibanding kalor cangkang kakao
yang memiliki nilai kalor sekirat 4.000 kcal/kg.
Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa sumber cangkang kemiri yang
digunakan oleh petani PT.ELI untuk mengomprong tembakaunya adalah dari PT. ELI
yang bekerjasama dengan perusahaan supplier cangkang kemiri. Keterbatasan jumlah
cangkang kemiri dari PT ELI menyebabkan petani menambah dengan cara membeli
langsung dari penjual cangkang kemiri sesuai kebutuhannya.
Cangkang Sawit
Cangkang sawit merupakan produk sampingan dari crude Palm Oil yang banyak
dipakai oleh industri sebagai bahan bakar pengganti batubara. Selain itu cangkang sawit
ini memiliki kelebihan dibandingkan bahan bakar industri lainnya, yakni ramah
lingkungan. Mia et.al (2004) mengatakan bahwa kalori cangkang sawit mencapai 5.000
kcal/kg.
Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa sumber cangkang sawit yang
digunakan oleh seluruh petani PT ELI untuk mengomprong tembakaunya adalah dari
PT ELI sendiri yang bekerjasama dengan perusahaan supplier cangkang sawit yang
diambil dari limbah perkebunan sawit di Sumatera dan Kalimantan. Petani menerima
cangkang sawit dari supplier dengan harga tertentu yang diterima di rumah petani.
Diantara petani, ada juga yang membeli cangkang sawit dari pengepul atau sumber
lainnya, namun hanya sebatas untuk menutupi kekurangan karena cangkang sawit dari
PT ELI masih belum mencukupi. Kekurangan ini disebabkan karena volume
omprongan melampaui target yang telah ditentukan.
Kayu
Kayu sebagai bahan bakar dalam pengomprongan tembakau virginia di negaranegara produsen tembakau virginia dunia seperti RRC, Polandia, Zimbabwe, India,
Thailand masih menjadi alternatif. Adanya kebijakan energi nasional tentang
penghapusan subsidi bahan bakar minyak tanah untuk pengomprongan tembakau
virginia, ternyata telah berdampak terhadap penggunaan kayu sebagai alternatif bahan
bakar.
Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa sebesar 23,76% petani tembakau PT
ELI menggunakan kayu sebagai bahan bakar dalam pengomprongan tembakaunya;
dalam bentuk campuran dengan cangkang sawit dan cangkang kemiri (Tabel 1).
Keputusan petani untuk memilih kayu adalah karena tungkunya yang belum dikonversi
ke tungku sawit serta pertimbangan rasionalitas, yaitu harga kayu yang lebih murah.
Disamping itu, kayu lebih mudah didapatkan serta secara teknis intensitas pengumpanan
rendah sehingga petani (stocker) dapat istirahat lebih banyak, terutama di malam hari.
Hasil monitoring menunjukkan bahwa pada Tahun 2015, kayu yang digunakan
petani PT ELI untuk mengomprong tembakaunya berasal dari dua sumber, yaitu dari
kebun petani sendiri dan membeli dari pedagang pengumpul. Hasil survei menunjukkan
bahwa sebagian besar petani membeli kayu dari pedagang pengumpul dalam satuan
truk. Dari 38 orang petani yang menggunakan kayu Tahun 2015, sebagian besar
(92,31%) diperoleh dari pedagang pengumpul, dan hanya 7,69% yang mengambil dari
kebun sendiri.
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Tongkol Jagung
Penggunaan tongkol jagung sebagai bahan bakar dalam pengomprongan
tembakau oleh petani PT ELI baru dilakukan dalam dua tahun terakhir. Pada Tahun
2015, sekitar 1,25% petani PT ELI menggunakan campuran tongkol jagung dengan
cangkang sawit sebagai bahan bakar untuk pengomprongan tembakaunya. Para petani
yang menggunakan tongkol jagung ini adalah petani di Desa Batunampar, Kecamatan
Jerowaru.
Kebutuhan untuk setiap kali pengomprongan jika menggunakan tongkol jagung
murni adalah sebesar 80 karung atau sekitar 2.160 kg. Setiap karung rata-rata berisi 27
kg dan setiap 1 kg terdiri atas 25 tongkol. Jadi dapat diketahui bahwa setiap kali
pengomprongan akan membutuhkan sekitar 54.000 tongkol jagung. Berdasarkan
perhitungan ini, dapat diestimasi kebutuhan tongkol jagung setiap musim.
Untuk sementara sampai dengan saat ini (Tahun 2015), karena petani yang
menggunakan tongkol jagung masih relatif sedikit, maka sumber dari tongkol jagung
yang digunakan petani selama ini adalah berasal dari wilayah sekitar (Lombok Timur).
Para petani membeli tongkol dari para pedagang pengumpul atau mengambil sendiri di
wilayah sekitar.
Analisis Biaya Penggunaan Bahan Bakar
Dalam kegiatan bisnis, pemilihan jenis input menjadi faktor utama dalam
pengambilan keputusan. Dalam usahatani tembakau virginia, pemilihan jenis bahan
bakar yang akan digunakan sebagai salah satu input dalam pengomprongan menjadi
salah satu faktor penentu di samping faktor teknis dan non teknis lainnya. Tentunya,
biaya bahan bakar per satuan output paling murah adalah menjadi pilihan utama.
Besarnya biaya per kg kering dari masing-masing jenis bahan bakar yang digunakan
petani PT. ELI secara ringkas disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 1.
Tabel 2. Konsumsi Bahan Bakar dan Biaya Pengomprongan per kg Krosok (Daun
Kering) Tembakau Petani Binaan PT. ELI di Pulau Lombok, Tahun 2015.
No

1
2

3

4

5

6

Bahan Bakar

Satuan

Cangkang Sawit
Kg
C. Sawit+ C. Kemiri
Kg
 Cangkang Sawit
kg
 Cangkang Kemiri
Kayu + C. Sawit
m3
 Kayu
Kg
 Cangkang Sawit
Kayu + C. Sawit + C.
Kemiri
m3
Kg
 Kayu
kg
 Cangkang Sawit
 Cangkang Kemiri
C. Sawit+ T. Jagung
Kg
 Cangkang Sawit
kg
 Tongkol Jagung
LPG
Kg

Konsumsi
Harga
Biaya per Kg
Bahan Bakar
Bahan
kering
per kg daun
Bakar
(Rp/kg
kering (Krosok) (Rp/satuan)
kering)
2,54

1.600

0,0052
1,45

299.479
1.600

0,0048
1,06
0,65

290.308
1.600
1.400

4.056
4.045
1.931
2.114
3.881
1.559
2.322
3.989
1.383
1.690
916

1,21
1,51

1.600
1.396

1.600
285
6.667

2.800
1.355
1.445
4.467

0,85
5,07
0,67
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Tabel 2 menunjukkan besarnya konsumsi masing-masing jenis bahan bakar per
kg kering tembakau pada musim tanam 2015. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
campuran cangkang sawit dengan tongkol jagung memiliki biaya yang termurah, yaitu
Rp 2.800,- per kg tembakau kering (krosok), dengan konsumsi sebesar 0,85 kg
cangkang sawit dan 5,07 kg tongkol jagung. Sementara itu, biaya bahan bakar tertinggi
adalah LPG dimana setiap kg tembakau kering (krosok) membutuhkan biaya Rp 4.467,dengan konsumsi 0,67 kg.

Biaya BB (Rp/kg krosok)

Gambar 1. Biaya Bahan Bakar untuk Pengomprongan Tembakau
Virginia, Tahun 2015
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Jika dibandingkan dengan tahun lalu, biaya bahan bakar untuk cangkang sawit
mengalami kenaikan seiring dengan naiknya konsumsi bahan bakar per kg kering. Hasil
Penelitian Sukardi dan Hirwan (2014) menunjukkan bahwa konsumsi cangkang sawit:
2,42 kg per kg tembakau kering, dan biaya Rp 3.961,- per kg tembakau kering).
Sebaliknya untuk campuran cangkang sawit dengan cangkang kemiri, terjadi penurunan
dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2014, campuran cangkang sawit dengan cangkang
kemiri membutuhkan biaya Rp 4.221,- per kg tembakau kering, Tahun 2015 mengalami
penurunan menjadi Rp 4.045,-.
Berdasarkan dinamika perkembangan bahan bakar di lapangan, nampaknya
tongkol jagung berpotensi menjadi salah satu alternatif bahan bakar untuk
pengomprongan tembakau di masa yang akan datang, baik dilihat dari efisiensi biaya
maupun ketersediannya di lapangan. Pada tahun ini (2015) harga tongkol jagung Rp
285,- per kg dan ketersediaannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup banyak
(khususnya di Pulau Sumbawa). Selain harganya relatif murah dan mudah didapat,
secara teknis penggunaannya cukup praktis (sama dengan cangkang sawit dan cangkang
kemiri) sehingga membuat petani tertarik menggunakan jenis bahan bakar ini.
Diantara semua bahan bakar yang digunakan Tahun 2015, peningkatan harga
secara signifikan terjadi pada bahan bakar kayu. Harga kayu pada Tahun 2014 (Sukardi
dan Hirwan, 2014) adalah sebesar Rp 296.907,- per m3 atau setara dengan Rp 458,- per
kg kayu. Harga ini meningkat menjadi Rp 462,- per kg pada Tahun 2015.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1) Jenis bahan bakar yang digunakan petani PT. ELI untuk pengomprongan Tembakau
Virginia Musim Tanam 2015 adalah: cangkang sawit, cangkang cangkang kemiri,
kayu, tongkol jagung dan LPG.
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2) Volume bahan bakar per satuan kg daun kering (krosok) tembakau virginia adalah
sebagai berikut: (1) cangkang sawit 2,54 kg, (2) campuran 1,21 kg cangkang sawit +
1,51 kg cangkang kemiri, (3) campuran 0,0053 m3 kayu + 1,45 kg cangkang sawit,
(4) campuran 0,0048 m3 kayu + 1,06 kg cangkang sawit + 0,65 kg cangkang kemiri,
(5) campuran 0,85 kg cangkang sawit + 5,07 kg tongkol jagung, dan (6) LPG
sebesar 0,67 kg.
3) Biaya bahan bakar per satuan kg daun kering (krosok) tembakau virginia berturutturut dari yang paling kecil (efisien) adalah sebagai berikut: (1) campuran cangkang
sawit + tongkol jagung sebesar Rp 2.800,-; (2) campuran kayu + c. sawit sebesar
Rp 3.881,-; (3) campuran kayu + c. sawit + c. kemiri sebesar Rp 3.989,-; (4)
campuran
c. Sawit + c. kemiri sebesar Rp 4.045,-; (5) cangkang sawit sebesar
Rp 4.056,-; dan (6) LPG sebesar Rp 4.467,-.
Saran
Berdasarkan hasil analisis dan potensi ketersediaan bahan bakar, maka
disarankan hal-hal berikut:
1) Para petani disarankan menggunakan tongkol jagung sebagai bahan bakar untuk
pengomprongan tembakau virginia
2) Perlu dilakukan studi/kajian lebih lanjut tentang potensi tongkol jagung di Provinsi
Nusa Tenggara Barat sebagai bahan bakar alternatif untuk pengomprongan
tembakau virginia.
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ANALISIS FAKTOR PENENTU KETAHANAN PANGAN RUMAHTANGGA
NELAYAN DI DESA SENGKOL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
(ANALYSIS OF DETERMINANTS FISHERMAN HOUSEHOLD FOOD SECURITY
IN THE VILLAGE SENGKOL OF CENTRAL LOMBOK)
(Dr. Ir. Suparmin, MP. ; Dr. Nurliah, SPi, MSi ; Ir. Syarif Husni, MSi )*)
*)Fakultas Pertanian Unram
ABSTRAK
Secara rinci penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan pola distribusi dan
alokasi waktu kerja, pola produksi dan pola konsumsi rumahtangga nelayan; 2)
menguji pengaruh faktor determinan terhadap ketahanan pangan rumahtangga nelayan.
Penelitian ini menngunakan metode deskriptif dan didesain dalam bentuk survey. Daerah
penelitian adalah Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Dari 11 desa pesisir yang ada
dipilih 1 desa yang berada di Kecamatan Pujut yaitu desa Sengkol. Penetapan desa tersebut
secara sengaja berdasarkan daerah pesisir yang potensial untuk pengembangan rumput laut.
Selanjutnya dilakukan pendataan terhadap rumahtangga nelayan. Rumahtangga nelayan yang
menjadi sampel penelitian dipilih secara random sampling sebanyak 30 rumahtangga nelayan.
Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan untuk dianalisis lebih lanjut: 1) Untuk
mengetahui pola distribusi dan alokasi waktu kerja, pola produksi (pendapatan) dan pola
konsumsi (pengeluaran) rumahtangga dianalisis secara deskriptif. 2) Untuk mengestimasi
pengaruh variabel-variabel bebas terhadap ketahanan pangan rumahtangga nelayan dianalisis
dengan regresi logit

Terbatas pada data dasar yang telah digunakan dalam pembahasan hasil penelitian ini,
maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pola distribusi waktu kerja Rumahtangga nelayan dimanfaatkan untuk kegiatankegiatan antara lain untuk mencari ikan di laut, bekerja sebagai pedagang, bekerja
sebagai buruh atau jasa. Rata-rata waktu kerja yang dicurahkan selama satu tahun
sebesar 1.348 jam atau 192,57 hari 3,69 jam per-hari
2. Pola distribusi pendapatan rumahtangga nelayan bersumber dari kegiatan sebagai
nelayan yaitu mencari ikan dilaut, dan kegiatan dari luar nelayan seperti berdagang ,
buruh atau jasa. Rata-rata pendapatan rumahtangga nelayan selama satu tahun
sebesar Rp 24.212.533,33
3. Pola distribusi pengeluaran rumahtangga nelayan terbagi dalam pengeluaran untuk
pangan dan non pangan. Rata-rata pengeluaran rumahtangga nelayan selama satu
tahun sebesar Rp 19.663.700,00
4. Faktor penentu ketahanan pangan rumahtangga nelayan adalah pendapatan
rumahtangga nelayan
Kata Kunci: Ketahanan pangan, faktor penentu.
ABSTRACT
In detail, this study aims to: 1) describe patterns of distribution and allocation of working time,
patterns of production and consumption patterns of households of fishermen; 2) to test the effect
of the determining factors of the household food security of fishermen. This research uses
descriptive method and is designed in the form of survey. The study area is from 11 coastal
villages there been one village in Sub Pujut ie Sengkol village. Determination of the village is
deliberately based on coastal areas of potential for the development of seaweed. Households
fishermen into the sample were selected by random sampling of 30 households of fishermen.
The data have been collected and then classified for further analysis: 1) To determine the
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pattern of distribution and allocation of working time, patterns of production (income) and the
pattern of consumption (expenditure) of households were analyzed descriptively. 2) To estimate
the influence of the independent variables on household food security of fishermen analyzed by
logit regression. The study concluded the following: 1) The distribution pattern of working time
used for activities Household fishermen catch fish in the sea, as a trader, as labor or services.
The average working time devoted during the year totaling 1,348 hours or days 192.57 3.69
hours per day. 2) The pattern of the distribution of household income derived from the activities
of fishermen looking for fish in the sea, and trade, labor or services. The average household
income of fishermen during the year amounted to Rp24.212.533,33. 3) The distribution pattern
of household expenditure fishermen divided into expenditure on food and non-food. Average
household expenditures during the year amounted fishermen Rp19.663.700,00. 4) Determinants
of household food security is a household income of fishermen fisherman
Keywords: food security, determinant factors

LATAR BELAKANG
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM atau mencabut subsidi harga
BBM pada tahun 2012 yang lalu terulang kembali pada tahun 2014. Kebijakan ini telah
memicu terjadinya kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat terutama
harga bahan pangan. Dampak kebijakan ini semakin memperburuk kondisi ketahanan
pangan nasional dan regional, terlebih ketahanan pangan pada daerah-daerah (desa)
pesisir yang tergolong desa rawan pangan dan tergolong keluarga miskin. Dampak
selanjutnya masyarakat miskin semakin tidak berdaya.
Pemberdayaan masyarakat miskin termasuk masyarakat pesisir merupakan suatu
gerakan nasional yang dicanangkan pemerintah melalui berbagai program
pemberdayaan. Guna mempercepat pembangunan di wilayah pesisir perlu adanya
program yang dapat mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran serta
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk memberdayakan
masyarakat nelayan adalah mengembangkan potensi sumberdaya yang tersedia di
wilayah sekitar nelayan. Potensi terbesar yang tersedia adalah pengembangan budidaya
rumput laut. Dengan terciptanya kesempatan berusaha dan bekerja di luar usaha
penangkapan ikan, maka diharapkan masyarakat nelayan di daerah ini akan meningkat
produktifitas, pendapatan, kesejahteraan, dan ketahanan pangannya.
Sebagai rumah tangga nelayan tentunya keputusan untuk mengambil peluang dan
kesempatan untuk meningkatkan produktifitas dan pendapatan keluarga sangat
tergantung dari perilaku rumah tangga sendiri dan tata nilai yang sudah berkembang di
tengah masyarakatnya. Menurut King dalam Halide (1981) dalam Teori ekonomi
rumahtangga (household economics theory) menganggap bahwa kegiatan yang
dilakukan oleh setiap anggota rumahtangga merupakan keputusan rumahtangga dan
setiap anggota rumahtangga dalam mengalokasikan waktunya dihadapkan pada tiga
pilihan, yaitu waktu untuk bekerja di pasar, waktu untuk kegiatan rumahtangga dan
waktu untuk kegiatan fisiologis.
Hal yang relevan untuk dikaji lebih lanjut adalah apakah tenaga kerja yang
tersedia dalam rumah tangga nelayan akan memanfaatkan waktunya secara optimal atau
tidak, dan bagaimana pengaruh penghasilan terhadap aktivitas ekonomi rumahtangga?
Untuk menjawab permasalahan tersebut akan didekati dengan teori keseimbangan
subyektif, yaitu melihat perubahan perilaku dan pendapatan serta ketahanan pangan
rumahtangga setelah adanya usaha budidaya rumput laut.
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Secara rinci penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan pola distribusi
dan alokasi waktu kerja, pola produksi dan pola konsumsi rumahtangga nelayan; 2)
menguji pengaruh faktor determinan terhadap ketahanan pangan rumahtangga nelayan.
BAHAN DAN METODA
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian dengan metode
deskriptif yang didesain dalam bentuk penelitian survai. Pengumpulan data dilakukan
dengan teknik triangulasi, yaitu dengan mengawinkan tiga teknik penelitian secara
bersama-sama, yakni: (1) teknik wawancara (interviews) dengan responden; (2)
pengamatan lapang (field observation); dan (3) studi pustaka (desk study).
Daerah penelitian adalah Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Dari 11
desa pesisir yang ada dipilih 1 desa yang berada di Kecamatan Pujut yaitu desa Sengkol.
Penetapan desa tersebut secara sengaja berdasarkan daerah pesisir yang potensial untuk
pengembangan rumput laut. Selanjutnya dilakukan pendataan terhadap rumahtangga
nelayan. Rumahtangga nelayan yang menjadi sampel penelitian dipilih secara random
sampling sebanyak 30 rumahtangga nelayan.
Variabel utama dalam penelitian ini adalah menyangkut 3 aspek, yaitu: (1) pola
distribusi dan alokasi waktu kerja anggota rumahtangga; (2) pola produksi atau
pendapatan rumahtangga; (3) pola konsumsi atau pengeluaran rumahtangga, dan 4)
variabel-variabel bebas yang menentukan ketahanan pangan rumahtangga
Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan untuk dianalisis lebih
lanjut:
(1) Untuk mengetahui pola distribusi dan alokasi waktu kerja, pola produksi
(pendapatan) dan pola konsumsi (pengeluaran) rumahtangga dianalisis secara
deskriptif.
(2) Untuk mengestimasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap ketahanan pangan
rumahtangga nelayan dianalisis dengan regresi logit Analisis data kuantitatif dilakukan
secara deskriptif melalui tabulasi silang. Karena variabel tergantung berupa data
dikotomi yaitu tahan pangan dan rawan pangan serta merupakan distribusi binomial
bukan distribusi normal, maka untuk menganalisis pengaruh dari beberapa variabel
pengaruh digunakan model regresi logistik (Nachrowi, N.D. et.al. 1999). Adapun model
regresi logistik sebagai berikut:
F
Y = Log
= 0 + 1 X1 + 2X2 + 3X3 + 
1- F
Keterangan :
F = Fungsi kumulatif (status rumahtangga tahan pangan atau rawan pangan)
X1
= Pendapatan perkapita per-bulan
X2
= Jumlah tanggungan keluarga
X3
= Pendidikan kepala rumahtangga

= galat
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Jumlah Anggota Rumahtangga
Menurut Suhardjo (1989), besar kecil rumah tangga tergantung dari jumlah
tanggungan rumah tangga itu sendiri yang merupakan beban bagi rumah tangga
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tersebut. Semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin besar jumlah pangan
yang harus tersedia dalam rumah tangga tersebut dan semakin besar juga pengeluaran
rumah tangga agar pangan dapat tersedia dan dikonsumsi sesuai dengan tingkat
kecukupan yang dianjurkan. Selanjutnya Khomsan (1996) menyatakan bahwa besar
keluarga sangat penting dilihat dari terbatasnya bahan pangan. Besar keluarga akan
mempengaruhi distribusi konsumsi pangan dalam keluarga terutama pada keluarga yang
miskin, pemenuhan kebutuhan makan akan lebih mudah jika yang harus diberi makan
jumlahnya sedikit. Pangan yang tersedia untuk suatu keluarga besar mungkin hanya
cukup untuk keluarga yang besarnya setengah dari keluarga tersebut. Keadaan yang
demikian jelas tidak cukup untuk mencegah timbulnya gangguan ketahanan pangan dan
gizi pada keluarga besar.
Tabel 1. Sebaran Rumahtangga menurut Kategori Jumlah Anggota Rumahtangga
Kategori Jumlah Anggota Rumatangga
Jumlah Rumahtangga
(orang)
N
%
Kecil 1 – 2
8
26,67
Sedang 3 – 4
14
42,66
Besar
≥5
8
26,67
Jumlah
30
100,00
Sumber : Data Primer diolah, 2016.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota rumahtangga/ keluarga di
daerah penelitian berkisar antara 1 – 7 orang dengan rata-rata jumlah anggota keluarga
sebesar 4 orang. Jika jumlah anggota rumahtangga dikelompokkan, yaitu rumahtangga
kecil (1-2 orang); rumahtangga sedang (3 - 4 orang) dan rumahtangga besar ( ≥ 5
orang ), maka diperoleh persentase rumahtangga kecil di daerah penelitian sebesar
26,67 %, rumahtangga sedang sebesar 42,66 % dan rumahtangga besar sebesar 26,67 %.
Berdasarkan kategori tersebut maka sebagian besar jumlah anggota rumahtangga
nelayan di daerah penelitian termasuk rumah tangga sedang dan besar. Sebaran
rumahtangga menurut kategori jumlah anggota rumahtangga di daerah penelitian
disajikan pada Tabel 1.
Umur dan Tingkat Pendidikan Kepala
Umur Kepala Rumahtangga berkaitan erat dengan produktivitas sebagai tenaga
kerja, sebab umur berpengaruh terhadap kemampuan fisik seseorang dalam mengelola
usahanya. Setelah melewati umur tertentu maka kemampuan bekerja relatif menurun.
Umur produktif atau tenaga kerja adalah orang yang berusia 15 – 64 tahun
(Simanjuntak, 1985).
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa umur kepala rumahtangga (KRT) di
daerah penelitian berkisar 20 – 80 tahun dengan umur rata-rata 50 tahun. Kalau
diasumsikan bahwa untuk bekerja produktif sampai umur 36 tahun, maka KRT di
daerah penelitian masih mempunyai potensi rata-rata 14 tahun. Berdasarkan usia
produktif, hampir semua Kepala Rumahtangga (90,00 %) di daerah penelitian termasuk
dalam usia produktif.
Sebaran umur KRT yang dikelompokkan berdasarkan kelompok umur di daerah
penelitian disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Sebaran Rumahtangga Menurut Kelompok Umur Kepala
(KRT)
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KRT

Kelompok Umur (th)
20 – 64
 64
Jumlah
Sumber : Data Primer diolah, 2016

N
27
3
30

%
90,00
10,00
100,00

Tingkat pendidikan merupakan gambaran secara umum untuk melihat kualitas
sumberdaya manusia yang ada di suatu wilayah. Hal ini karena pendidikan berpengaruh
positif terhadap pengetahuan dan keterampilan seseorang serta kemampuan adaptasi
terhadap teknologi baru. Keragaan pendidikan kepala rumahtangga di daerah penelitian,
yaitu Tidak Sekolah, SD, SMP, SMU, dan D3 disajikan pada Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3. Sebaran Rumahtangga menurut Tingkat Pendidikan Kepala Rumahtangga
(KRT) dan Ibu Rumahtangga (IRT)
Kepala Rumah Tangga
Tingkat Pendidikan
N
%
Tidak Sekolah
15
50,00
SD
8
26,67
SMP
5
16,67
SMU
1
3,33
D3
1
3,33
Jumlah
30
100,00
Sumber : Data Primer diolah, 2016.
Keragaan pendidikan kepala rumahtangga di daerah penelitian menunjukkan
sebagian besar (76,67 persen) berpendidikan SD dan tidak sekolah. Keragaan
pendidikan ini memberikan indikasi bahwa kualitas sumberdaya manusia (SDM)
rumahtangga nelayan di daerah penelitian relatif masih rendah. Rendahnya tingkat
pendidikan juga merupakan pembatas bagi rumahtangga untuk bekerja di sektor lainnya.
Distribusi Alokasi Waktu Kerja, Pendapatan, dan Pengeluaran Rumah Tangga Nelaya
Alokasi Waktu Kerja Rumahtangga Nelayan

Alokasi waktu kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah jam
kerja yang dicurahkan oleh anggota rumahtangga nelayan untuk tujuan produktif atau
untuk memperoleh penghasilan, baik sebelum melakukan kegiatan budidaya rumput
laut maupun sesudah melaksanakan kegiatan budidaya rumput laut. Oleh karena itu
secara teoritis penambahan kegiatan dalam rumahtangga nelayan akan menambah
curahan waktu kerja bagi rumahtangga nelayan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum ada tambahan kegiatan
budidaya umput laut, rata-rata waktu kerja yang dicurahkan oleh rumahtangga nelayan
sebesar 1348 jam. Bila mengukur jumlah hari kerja yang telah dicurahkan oleh
rumahtangga nelayan, maka jumlah hari kerja yang dicurahkan yaitu sebanyak 192,57
hari (1348 dibagi 7) dengan asumsi rumahtangga nelayan menggunakan waktu 7 jam
sehari. Berarti selama ini (sebelum adanya kegiatan budidaya rumput laut) rumahtangga
nelayan menggunakan waktunya untuk bekerja mencari ikan dengan waktu rata-rata
sebanyak 192,57 hari. Bila dibandingkan dengan waktu yang tersedia atau waktu
normal yaitu sebesar 240 jam per hari, maka masih tersedia waktu yang cukup banyak.
Oleh karena itu masih ada waktu yang cukup banyak bagi nelayan untuk meningkatkan
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kegiatan di luar aktivitas sehari-hari sebagai nelayan dalam rangka untuk menambah
pendapatan rumahtangga mereka
Pendapatan Rumah Tangga Nelayan
Pendapatan nelayan ditentukan oleh curahan waktu kerja rumah tangga yang
bersangkutan, terutama rumah tangga yang tidak mempunyai modal dan ketrampilan
selain ketrampilan sebagai nelayan. Pendapatan yang berasal dari curahan waktu kerja
dalam penelitian ini disebut sebagai labor income. Selain itu pendapatan rumah tangga
ditentukan oleh penghasilan yang berasal dari luar curahan tenaga kerja disebut sebagai
non labor income, seperti transfer dari pihak lain, penyewaan aset termasuk bunga
modal.
Pada tabel 4 ditunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga nelayan sangat
tergantung dari hasil tangkapan umum yaitu dari menangkap ikan di perairan umum,
hasil tangkapan biasanya berupa cakalang, lemuru, gurita, cumi-cumi, tongkol, dan teri.
Sementara tangkapan dari jaring diperoleh hasil berupa kepiting atau rajungan dan ikan
teri. Hasil tangkapan yang lain adalah berupa bibit lobster. Hasil tangkapan ini menarik
dari sebagian besar nelayan, karena dengan memasang alat tangkap sederhana akan
diperoleh penghasilan yang cukup besar, namun saat ini harganya mulai turun
disebabkan adanya larangan untuk mengekspor benih udang. Istilah lain dari kegiatan
menangkap bibit lobster ini adalah menangkap mutiara putih karena bentuk bibit lobster
yang menyerupai mutiara.
Pendapatan rata-rata per-rumahtangga nelayan dalam setahun sebelum budidaya
rumput laut Rp 24.212.533,33,-. Sementara itu pendapatan rata-rata dari sektor nelayan
sendiri sebesar Rp 15.686.200,-. Tambahan pendapatan dari luar sector nelayan seperti
dari buruh dan jasa, berdagang, dan peternak, cukup membantu bagi pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-hari.
Tabel 4. Rata-Rata Penghasilan Nelayan di Desa Sengkol Tahun 2016
No.

Sumber Penghasilan

1.

Nelayan:
a. Tangkapan Ikan
b. Tangkapan Bibit Lobster
c. Rumput Laut

2.

Di Luar Nelayan:
a. Dagang
b. Buruh/Jasa
c. Ternak
Jumlah

Nilai (Rp)
15.686.200,00
6.107.200,00
7.935.000,00
1.644.000,00
8.526.333,33
2.373.333,33
3.646.333,33
2.506.666,67
24.212.533,33

Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan
Pengeluaran rutin rumah tangga nelayan ditentukan oleh pendapatan rumah
tangga dan perilaku konsumtif dari rumah tangga yang bersangkutan. Pengeluaran
rumah tangga nelayan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu pengeluaran
untuk pangan dan pengeluaran non pangan.
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Tabel 5. Rata-Rata Pengeluaran Nelayan di Desa Sengkol Tahun 2016
No.
1.

2.

Jenis Pengeluaran

Nilai (Rp)
11.021.750,00
5.715.750,00
5.256.000,00
8.641.950,00
1.800.000,00
739.333,33
1.019.300,00
703.666,67
456.800,00
979.500,00
2.943.350,00
19.613.700,00

Pangan:
a. Beras
b. Lauk Pauk
Bukan Pangan:
a. BBM
b. Listrik
c. Air
d. Sabun
e. Telpon
f. Pakaian
g. Rokok
Jumlah

Pengeluaran rumah tangga nelayan terbesar adalah untuk pangan dan
pengeluaran terbesar dari pangan ini adalah untuk beras dan lauk pauk. Ini
menunjukkan bahwa rumah tangga nelayan masih tergolong keluarga miskin, karena
menurut hukum Engel (Engels Law) semakin besar proporsi pengeluaran rumah tangga
untuk bahan makanan, maka semakin miskin rumah tangga yang bersangkutan. Ini
semakin menjelaskan bahwa rumah tangga nelayan yang memiliki mata pencaharian
sebagian besar di sektor perikanan mempunyai kondisi ekonomi yang lemah. Hal ini
banyak disebabkan oleh kesempatan kerjanya yang lebih terbatas yang terlihat dari
mata pencaharian yang terbatas dan waktu kerja anggota rumah tangga yang rendah dan
kemudian menyebabkan rendahnya pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.
Faktor Penentu Ketahanan Pangan Rumahtangga Nelayan
Untuk melihat factor penentu ketahanan pangan rumahtangga nelayan
dilakukan dengan pendekatan analisis regresi logit. Hasil analisis regresi logit
memberikan informasi secara bertahap, dimulai dari jumlah kasus yang dianalisis
dimana dalam penelitian ini ada 30 responden yang dijadikan sampel, sehingga jumlah
kasusnya berjumlah 30. Pada Tabel 6 menunjukkan jumlah kasus yang dianalisis
adalah 30 kasus tanpa ada yang hilang.
Tabel 6. Case Processing Summary
Unweighted Casesa

N

Percent

30

100.0

Missing Cases

0

.0

Total

30

100.0

Unselected Cases

0

.0

Total

30

100.0

Selected Cases Included in Analysis
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Tahap kedua melihat kesesuaian model yang digunakan dalam analisis. Tabel 7.
menunjukkan kesesuaian model dimana nilai signifikan sebesar 0,776 lebih besar dari
0,05. Berarti model yang digunakan dalam analisis ini sudah sesuai. Hal ini diperkuat
lagi dengan table Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test menunjukkan
jumlah kasus yang dianalisa berjumlah 30.
Tabel 7. Hosmer and Lemeshow Test
Step

Chi-square

1

Df

Sig.

1.805

8

.986

Tahap berikutnya adalah menguji pengaruh bersama-sama variable
independent terhadap variable dependent, dimana hal ini ditunjukkan oelh koefisien
determinasi (R square). Tabel 9 (Model Summary) menunjukkan bahwa pengaruh
secara bersama-sama variable pendapatan dan jumlah tanggungan dan tingkat
pendidikan terhadap ketahanan pangan rumahtangga nelayan. Dimana angka koefisien
determinasi (R square) sebesar 0,538 yang artinya bahwa 53,80 persen variasi dari
variable pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, dan tingkat pendidikan
mempengaruhi ketahanan rumahtangga nelayan.
Tahap selanjutnya bagaimana memprediksi keakuratan variable ketahanan
pangan. Tabel 10 (Classification) menunjukkan prediksi dari ketahanan pangan
rumahtangga nelayan yang benar secara keseluruhan sebesar 80 persen. Diprediksikan
rumahtangga yang tahan pangan sebanyak 87,50 persen dari 16 rumahtangga, dan
diprediksikan pula rumahtangga yang tidak tahan pangan sebanyak 71,4 persen dari 14
rumahtangga.
Tabel 8. Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test
KETAHANAN PANGAN =
TIDAK TAHAN PANGAN
Observed
Step 1

Expected

KETAHANAN PANGAN =
tAHAN PANGAN
Observed

Expected

Total

1

3

2.941

0

.059

3

2

2

2.751

1

.249

3

3

3

2.398

0

.602

3

4

1

1.387

2

1.613

3

5

1

.375

2

2.625

3

6

0

.127

3

2.873

3

7

0

.020

3

2.980

3

8

0

.001

3

2.999

3

9

0

.000

3

3.000

3
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Tabel 8. Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test
KETAHANAN PANGAN =
TIDAK TAHAN PANGAN
Observed
Step 1

KETAHANAN PANGAN =
tAHAN PANGAN

Expected

Observed

Expected

Total

1

3

2.941

0

.059

3

2

2

2.751

1

.249

3

3

3

2.398

0

.602

3

4

1

1.387

2

1.613

3

5

1

.375

2

2.625

3

6

0

.127

3

2.873

3

7

0

.020

3

2.980

3

8

0

.001

3

2.999

3

9

0

.000

3

3.000

3

10

0

.000

3

3.000

3

Tabel 9. Model Summary
Step

-2 Log likelihood

Cox & Snell R Square

25.990a

1

Nagelkerke R Square

.403

.538

Tabel 10. Classification Tablea
Predicted

Observed
Step 1

KETAHANAN PANGAN Percenta
RAWAN
TAHAN
ge
PANGAN
PANGAN Correct

KETAHANAN RAWAN PANGAN
PANGAN
TAHAN PANGAN
Overall Percentage

10

4

71.4

2

14

87.5
80.0

Tahap terakhir adalah melihat pengaruh variable bebas secara individual
terhadap variable dependent. Tabel 10 ( variable in the equation) menunjukkan
pengaruh secara individual dari variable pendapatan rumahtangga (X1) dan jumlah
tanggungan keluarga (X2), dan tingkat pendidikan (X3) terhadap ketahanan pangan
rumahtangga nelayan. Dimana satu variable bebas tersebut berpengaruh secara
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signifikan terhadap ketahanan rumahtangga yaitu pendapatan rumahtangga. Ini dapat
dilihat dari nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05. Untuk variable pendapatan bahwa
setiap kenaikan pendapatan sebesar Rp 1.000.000,- maka akan memungkinkan kenaikan
ketahanan pangan rumahtangga satu kali lebih baik, dalam arti bahwa ketahanan pangan
rumahtangga nelayan semakin meningkat dengan adanya penambahan pendapatan
rumahtangga. Kemudian untuk variable jumlah tanggungan keluarga dan pendidikan
tidak berpengaruh secara nyata, namun dari tandanya menunjukkan bahwa setiap
pertambahan jumlah anggota keluarga akan menurunkan ketahanan pangan
rumahtangga.Sementara tingkat pendidikan menunjukkan bahwa mereka yang telah
mengenyam pendidikan lebih baik dari mereka yang tidak bersekolah dalam ketahanan
rumahtangga, artinya rumahtangga yang mana kepala rumahtangganya berpendidikan 4
kali lebih baik daripada kepala rumahtangganya tidak pernah sekolah dalam
mewujudkan ketahanan pangan rumahtangga.
Persamaan regresi logit: Y = -3,007 + 0,000 X1 - 0,403 X2 + 1,380 X3 + e
Tabel 10. Variables in the Equation
95.0% C.I.for
EXP(B)
B
Step
1a

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Lower

Upper

X1

.000

.000

3.840

1

.050

1.000

1.000

1.000

X2

-.403

.323

1.565

1

.211

.668

.355

1.257

X3

1.380 1.033

1.783

1

.182

3.975

.524

30.130

-3.007 1.852

2.637

1

.104

.049

Constant

Jadi dapat disimpulkan bahwa factor penentu ketahanan pangan rumahtangga
nelayan di desa Sengkol adalah pendapatan rumahtangga. Jika kembali ke Hukum
Engel makin jelas bahwa pendapatan seseorang sangat menentukan ketahanan
pangan. Menurut Engel, pangsa pengeluaran rumah tangga miskin lebih besar dari
rumah tangga kaya. Pangsa pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total dapat
dijadikan indikator tidak langsung terhadap kesejahteraan (Deaton dan Muellbauer,
1980).
Jika dilihat dari aspek tingkat pendapatan, semakin tinggi tingkat pendapatan
keeratan hubungan semakin menurun secara konsisten baik pada model energi mapun
protein, semakin menurun. Artinya pada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi
ketahanan pangan tidak didominasi oleh pengaruh pangsa pengeluaran pangan
yang mencerminkan tingkat pendapatan. Tetapi ditentukan juga oleh faktor lain
seperti tingkat pendidikan, kesadaran akan hidup sehat lebih baik dan tersedianya
pangan yang lebih beraneka ragam serta pola konsumsi, sehingga memudahkan
mereka untuk memilih pangan sesuai kaidah gizi, preferensi dan pemenuhan
kepuasan sosial (prestise) dan citarasa (Ilham Dan Sinaga, 2005).
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KESIMPULAN
Terbatas dari data dasar yang telah digunakan dalam pembahasan hasil penelitian ini,
maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pola distribusi waktu kerja nelayan dimanfaatkan untuk kegiata-kegiatan antara
lain untuk mencari ikan di laut, bekerja sebagai pedagang, bekerja sebagai buruh
atau jasa. Rata-rata waktu kerja yang dicurahkan selama satu tahun sebesar 1348
jam atau 192,57 hari
2. Pola distribusi pendapatan rumahtangga nelayan bersumber dari kegiatan
sebagai nelayan yaitu mencari ikan dilaut, dan kegiatan dari luar nelayan seperti
berdagang , buruh atau jasa. Rata-rata pendapatan rumahtangga nelayan selama
satu tahun sebesar Rp24.212.533,33
3. Pola distribusi pengeluaran rumahtangga nelayan terbagi dalam pengeluaran
untuk pangan dan non pangan. Rata-rata pengeluaran rumahtangga nelayan
selama satu tahun sebesar Rp 19.663.700,00
4. Faktor penentu ketahanan pangan rumahtangga nelayan adalah pendapatan
rumahtangga nelayan
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PENINGKATAN HASIL DAN PENDAPATAN PETANI MELALUI
PENERAPAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (PTT) CABAI DI
SUBAK KUDUNGAN, BULELENG BALI
(INCREASING YIELD AND FARMERS INCOME THROUGH APPLICATION
INTEGRATED PLANT MANAGEMENT(IPM) OF CHILI AT SUBAK
KUDUNGAN, BULELENG BALI)
Ni Putu Suratmini 1) dan Jemmy Rinaldi 1)
1)

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jln. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar.
P.O. BOX:3480. Telp.(0361)720498, Fax. (0361)720498,
Email:suratminiputu@yahoo.com

ABSTRAK
Dirjen hortikultura memberikan perhatian yang cukup besar pada cabai karena
komoditas tersebut telah secara nyata berkontribusi pada terjadinya inflasi nasional.
Masalah yang terjadi dengan pasar cabe adalah harga cabai sering bergejolak secara
tajam, disparitas harga cabe antar wilayah juga cukup tinggi. Pengkajian dilakukan
dengan tujuan meningkatkan produksi dan pendapatan petani serta kelayakan usahatani
cabai rawit dengan penerapan pengelolaan tanaman terpadu cabai. Demplot di
laksanakan Subak Kudungan Desa Bontihing Kabupaten Buleleng tahun 2015.
Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak klompok dengan 6 petani kooperaor
sebagai ulangan. Varietas cabe rawit yang ditanam adalah varietas lokal Buleleng,
Carika dan Cakra putih. Inovasi teknologi yang diterapkan pada demplot adalah
beberapa komponen PTT antara lain : persemaian (perendaman benih dengan pestisida
nabati), pengolahan lahan termasuk pemberian pupuk organik dan dolomit, pembuatan
bedengan dan pemasangan mulsa plastik hitam perak, pemupukan anorganik (pupuk
kimia), pengendalian HPT. Sedangkan pada non demplot diterapkan teknologi yang
sudah biasa dilakukan petani
seperti : pemupukan baik organik maupun
anorganik,mulsa jerami,pengendalian HPT.
Parameter yang diamati adalah :
pertumbuhan, produksi, analisa usahatani. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa hasil
cabai pada demplot lebih tinggi dibanding non demplot. Hasil cabai paling tinggi
ditunjukkan oleh varietas lokal Buleleng (6,52 t/ha pada demplots dan 5.64 t/ha pada
non demplot), kemudian diikuti oleh varietas Carika (6,1 t/ha pada demplot dan 5.68
t/ha non demplot) dan yang paling rendah adalah Varietas Cakra putih (4, 8 t / ha pada
demplot dan 4.2 t / ha pada non demplot). Dengan penerapan PTT cabai terjadi
peningkatan pendapatan sebesar Rp.1.644.780 per hektar dan kelayakan usahatani dari
demplot masih layak diusahakan dengan hasil R/C ratio sebesar 1,35 walaupun R/C
ratio pada demplot lebih rendah.
Kata kunci : cabai, hasil, pendapatan.
ABSTRACT
Director General of horticultural give considerable attention to the chili because these
commodities has significantly contributed to the national inflation. The problem with
the chilli market is the prices often high fluctuate , chili price disparity between regions
is also quite high. The assessment was done with the objective : increase the production
and farmers income through the application integrated plant management of Chilli. The
Assessment carried out at Subak Kudungan, Bontihing Village Buleleng in 2015. The
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assessment was used a randomized block design (RBD), with 6 farmers kooperator and
6 replication. The varieties were planted : local Buleleng, Carika and Cakra putih.
Some of the components of IPM was aplied at pilot project (demplot) include: nursery
(soaking seeds with plant pesticide), processing of land, including organic fertilizer and
dolomite, a raised bed and installation of plastic mulch black silver, inorganic fertilizer
(chemical fertilizer), controled of plant insect deseases (PID). While in the non demplot
applied technologies are used by farmers as usual such as organic and inorganic
fertilizer, straw mulch, PID controled . Parameters measuired were: growth,
production and farming analysis. The result showed that chilli production of the
demplot was higher than non demplot. The highest yield shown by local Buleleng (6.52 t
/ ha on demplots and 5.64 t / ha on non demplot), followed by Carika (6.1 t / ha on
demplot and 5.68 t / ha on non demplot) and the lowest yield is Cakra putih(4, 8 t / ha
on demplot and 4.2 t / ha on non demplot). With integrated plant management on
demplot showed farmers income increased about Rp. 1.644.780 per hectare. While the
feasibility of faming analysis on demplot is still feasible to be developed by R/C ratio
1,35 eventough this R/C ratio lower compared with non demplot.
Keywords: Chilli, yield, income.
LATAR BELAKANG
Komoditas hortikultura merupakan komoditas potensial yang mempunyai nilai
ekonomi dan permintaan pasar yang tinggi. Kontribusi sub sektor hortikultura terhadap
pembangunan sektor pertanian dari tahun ke tahun cenderung meningkat yang ditandai
dengan peningkatan beberapa indikator makro seperti produk domestik bruto (PDB),
volume ekspor, penyerapan tenaga kerja dan nilai tukar petani (NTP) (Badan Litbang
Pertanian, 2012). Komoditas cabai termasuk komoditas utama atau unggulan
hortikultura nasional disamping bawang merah, kentang, mangga, manggis, jeruk, salak,
jambu biji kristal, anggrek dan krisan. Ditjen Hortikultura memberikan perhatian yang
cukup besar pada cabai dan bawang merah karena kedua komoditas tersebut telah secara
nyata berkontribusi pada terjadinya inflasi nasional (Ditjen Hortikultura, 2013).
Cabai merupakan komoditas pertanian yang merakyat karena dibutuhkan oleh
hampir seluruh lapisan masyarakat, dan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan
sehari-hari karena hampir semua jenis masakan menggunakan bumbu cabai, sehingga
volume peredarannya di pasaran sangat besar. Harga komoditas cabai cukup menarik
untuk diamati, dimana harga dipasar sangat berfluktuatif dimana pada waktu tertentu
(perubahan musim dan hari raya) harga cabai dapat melonjak tajam dan pada waktu
tertentu pada waktu produksi melimpah harga drastis turun (Setiadi, 2002). Produksi
cabai di Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan cabai nasional sehingga impor
cabe masih diperlukan sekitar 16.000 ton per tahun, rataan produksi cabai nasional baru
mencapai sekitar 4,35 t/ha, sedangkan potensinya dapat mencapai 10 – 20 t/ha (Ditjen
Bina Produksi Hortikultura, 2010). Sasaran peningkatan produksi komoditas unggulan
cabai adalah 856,615 ton (2015) meningkat menjadi 873,748 ton (2016), meningkat
menjadi 909,047 ton (2018) dan 927,228 ton (2019) (Ditjen Hortikultura, 2014).
Produksi cabe rawit segar dengan tangkai tahun 2012 di Bali sebesar 16,04 ribu
ton dengan luas panen sebesar 3,36 ribu hektar, dan rata-rata produktivitasnya 4,78 ton
per hektar. Dibandingkan tahun 2011, terjadi penurunan produksi sebesar 1.02 ribu ton
(-5,95 %). Penurunan ini disebabkan penurunan produktivitas sebesar 0,82 t/ha (14,70%) (BPS, 2013). Pada tahun 2014 produksi cabai rawit di Bali tercatat sebesar
28,44 ribu ton atau mengalami peningkatan sebesar 8,01 ribu ton (39,24%) dibandingkan
tahun 2013. Sentra produksi cabai rawit di Bali berada di Kabupaten Karangasem. Pada
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tahun 2014, produksi cabai rawit yang dihasilkan Kabupaten Karangasem mencapai
12,26 ribu ton dengan share 43,12 persen. Posisi terbesar kedua dihasilkan Kabupaten
Klungkung sebesar 8,07 ribu ton dengan share 28,37 persen, dan posisi terbesar ketiga
dihasilkan Kabupaten Buleleng sebesar 4,96 ribu ton dengan share 17,44 persen. Sedangkan
kabupaten lainnya (Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, dan Bangli) secara total
memproduksi sebesar 3,15 ribu ton dengan share 11,07 persen. Hanya Kota Denpasar yang
sama sekali tidak memproduksi cabai rawit (BPS, 2014)
Produktivitas cabai relatif masih rendah yang disebabkan oleh karena adanya
serangan hama penyakit dan penerapan teknologi budidaya yang belum maksimal.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi beberapa kendala terutama pada budidaya
tanaman dilakukan dengan menerapkan teknologi budidaya rendah input kimia dan
teknologi budidaya konservasi yang diimplementasikan pada Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT) cabai. Pengelolaan Tanaman Terpadu merupakan suatu pendekatan
budidaya tanaman yang berdasarkan pada keseimbangan ekonomi dan ekologi, dengan
tujuan utamanya adalah meraih keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan,
antara proses alami dan teknologi, dengan selalu mengingat keberlanjutan dari usahatani
tersebut (Setiawati, 2010). Ditambah lagi era pasar bebas menghendaki produk yang
aman konsumsi, bermutu dan diproduksi secara ramah lingkungan dengan harga yang
relatif murah (bersaing) (Ditjen Hortikultura, 2011). Demplot dilaksanakan dengan
tujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani cabai melalui penerapan
pengelolaan tanaman terpadu cabai.
BAHAN DAN METODA
Tempat dan Waktu
Kegiatan demplot dilaksanakan di Subak Kudungan, Desa Bontihing, Kecamatan
Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Kegiatan dilaksanakan Dari Bulan Januari
sampai dengan Desember tahun 2015.
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan : benih cabai, pupuk anorganik, pupuk organik, pestisida, Mulsa
Plastik Hitam Perak dll.
Rancangan Percobaan
Demplot dilaksanakan dengan inovasi teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu Cabai
(Tabel 1) . Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Klompok (RAK)
dengan 6 petani kooperator sebagai ulangan.
Tabel 1. Teknologi PTT cabai yang diterapkan pada demplot dan non demplot Tahun
2015
Demplot (PTT cabai)
Non Demplot (cara petani)
Varietas : local Buleleng, Carika, Cakra Varietas : local Buleleng, Carika, Cakra
putih
putih
Pemberian pupuk organik 15 t/ha dan pupuk organik kira 1- 2 t/ha (diisi pada
dolomit (2 t/ha) pada saat pengolahan lahan lobang tanam) dan tanpa dolomite
Pembuatan guludan lebar 1-1.5 m dengan Tanpa pembuatan guludan dan jarak
tinggi 40-50 cm. jarak tanam 60 cm x 70 cm tanam : 40 cm x 50 cm
Pemberian pupuk kimia yaitu Urea 200 Pemupukan : Urea dan ZA 400 kg/ha
kg/ha, NPK mutiara 200 kg/ha
dan ponska 300-400 kg/ha
Pemeliharaan
:
penyiangan
gulma Penyiangan
gulma,
pengairan,
,pengairan, pengendalian HPT
pengendalian HPT
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Panen : merah
Panen : merah
Pasca panen : begitu habis panen dibawa Pasca panen dibawa ke pengepul
kepasar
Analisis Data
Analisis data dilakukan terhadap parameter yang diamati meliputi komponen
pertumbuhan dan produksi cabai baik demplot maupun non demplot (cara petani)
dengan menggunakan SPSS Statistic 17 software. Sedangkan untuk mengetahui tingkat
pendapatan usahatani cabai
digunakan rumus (Downey dan Erickson, 1985 dan
Suratiyah, 1997) :
I =  (y . Py ) -  (Xi . Pxi )
Keterangan :
I
= Pendapatan (Rp/ha)
y = Output/hasil (kg)
Pxi = Harga input (Rp)
Py = Harga output (Rp)
Xi = Jumlah input (i = 1,2,3….n)
Data dianalisis menggunakan tabulasi silang dan statistik sederhana. Analisis dilakukan
dengan menggunakan analisis anggaran parsial. Indikator analisis yang dipakai adalah
R/C ratio (Return Cost Ratio). Soekartawi (1995) menyebutkan bahwa R/C ratio adalah
perbandingan (nisbah) antara penerimaan dan biaya dimana apabila R/C ratio > 1 maka
usahatani dikatakan layak untuk diusahakan, bila < 1 maka dikatakan tidak layak untuk
diusahakan dan apabila = 1 maka dikatakan impas (tidak untuk juga tidak rugi ).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Kegiatan
Pelaksanaan demplot dilakukan melalui pelatihan/sekolah lapang diikuti oleh
petani Subak Kudungan serta dibantu oleh PPL pendamping. Materi pelatihan meliputi :
a) persemaian/pembibitan tanaman cabai meliputi : sortasi benih, perendaman benih
dengan pestisida nabati, persemaian benih di dalam tray (kotak persemaian),
pemeliharaan bibit sampai bibit siap dipindahkan ke lapangan. b) budidaya tanaman
meliputi : pengolahan lahan, pemberian pupuk organik dan dolomit, pembuatan
bedengan, penanaman, pemupukan anorganik, pemeliharaan tanaman (penyiangan
gulma). c) pengenalan dan pengendalian hama penyakit utama meliputi: pengenalan
jenis-jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman cabai dan pengenalan jenis
tanaman sekitar yang bermanfaat sebagai obat/pestisida nabati cabai.
Dari ketiga varietas cabai rawit yang ditanam varietas lokal Buleleng
menunjukkan hasil yang lebih tinggi, kemudian diikuti oleh varietas carika dan yang
paling rendah ditunjukkan oleh varietas cakra putih. Petani subak Kudungan lebih
menyenangi varietas lokal Buleleng dibandingkan dengan varietas lain. Varietas carika
bentuk dan besarnya serta produksinya hampir sama dengan varietas lokal Buleleng,
sedangkan varietas cakra putih tidak disenangi petani karena bentuk cabai lebih kecil
dan produksi rendah.
Pertumbuhan dan Produksi tanaman
Pertumbuhan tanaman cabai pada demplot kelihatan lebih baik dibandingkan
dengan yang non demplot pada 2 bulan pertama masa pertumbuhan tanaman, dimana
pada demplot tinggi tanaman dan jumlah daun terlihat lebih banyak (Tabel 2). Tinggi
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tanaman antara varietas cabai tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Jumlah cabang
dan jumlah daun lebih tinggi ditunjukkan oleh Varietas Carika.
Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman (cm), jumlah cabang dan jumlah daun tiga varietas
cabai di Subak Kudungan baik demplot maupun non demplot (umur 2 bulan
setelah tanam) Tahun 2015
Varietas
Status
Tinggi
Jumlahcabang
Jumlah
tanaman
(batang)
daun
(cm)
(helai)
Lokal
Demplot
38.0 b
3.50 bc
40.50 bc
Non demplot
24.7 a
2.25 a
37.50 b
Carika
Demplot
40.5 b
4.00 c
45.75 c
Non demplot
38.0 b
3.50 bc
38.50 b
Cakra putih
Demplot
36.5 b
3.00 b
39.00 b
Non demplot
24.5 a
3.00 b
37.50 a
Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan perbedaan yang nyata pada uji DMRT 5%
Hasil panen cabai pada demplot terlihat lebih tinggi dibandingkan pada non
demplot dan varietas local Buleleng memberikan hasil panen yang lebih tinggi,
kemudian diikuti oleh varietas carika dan yang paling rendah hasilnya adalah cakra
putih (Tabel 3).
Tabel 3. Rata-rata hasil tiga varietas cabai di Subak Kudungan baik demplot
maupun non demplot Tahun 2015
Hasil (t/ha)
Varietas
Status Lokasi
Lokal Buleleng
Demplot
6.520 d
Non Demplot
5.640 c
Carika
Demplot
6.160 d
Non Demplot
5.680 c
Cakra Putih
Demplot
4.800 b
Non Demplot
4.250 a
Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang
sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%
PEMBAHASAN
Peningkatan produksi pada demplot disebabkan karena pertumbuhan tanaman
lebih baik, selain ditunjukkan oleh tinggi tanaman dan jumlah daun (Tabel 1), juga
disebabkan oleh berat segar berangkasan (BS jerami) dan berat segar akar (BS Akar)
maupun berat kering oven berangkasan (BKO Jerami) dan berat kering oven akar (BKO
Akar), yang lebih tinggi pada demplot dibandingkan non demplot (Tabel 4). Begitu
juga dengan rendemen hasil cabai yang dibuat bon cabai pada demplot lebih tinggi
dibandingkan dengan non demplot (Tabel 5 ).
Tabel 4. Rata-rata berat segar dan berat kering oven berangkasan dan akar di Subak
Kudungan (Buleleng) Tahun 2015
Varietas
BS Jerami BS akar
BKO jerami BKO akar Berat per
(g)
(g)
(g)
(g)
buah (g)
Local
D
234 c
42 c
80.0 c
22 bc
2.76 c
ND
217 b
30 b
76.5 c
20 bc
2.32 bc
Carika
D
253 d
51 d
86.5 c
24 c
2.65 c
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ND
214 b
32 b
80.5 c
18 b
2.13 b
Cakra Putih
D
220 b
44 c
66.0 b
22 bc
1.52 a
ND
158 a
20 a
48.0 a
12 a
1.40 a
Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%; ND = Non Demplot dan D =
Demplot.
Tabel 5. Hasil berat giling cabai dan rendemennya pada perlakuan blanching dan non
blanching pada masa simpan cabai 2 minggu. Tahun 2015
Perlakuan
Berat segar Berat giling Rendemen (%)
(g)
(g)
D (tanpa blanching)
250
127.10 b
50.84 b
D (blanching)
250
122.70 b
49.08 b
ND (tanpa blanching)
250
115.00 a
46.00 a
ND (blanching)
250
113.20 a
45.28 a
Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%; ND = Non Demplot dan D =
Demplot.
Penerapan komponen pengelolaan tanaman terpadu cabai pada demplot seperti
pemupukan organik sangat besar manfaatnya untuk perbaikan sifat fisik tanah, kimia
tanah dan biologi tanah, akan tetapi sifat dari pupuk organik adalah slow release
sehingga dampaknya tidak bisa segera dilihat (Setyorini, 2006). Pemberian pupuk
organik dapat meningkatkan kadar unsur N, P, K dalam tanah yang sangat dibutuhkan
oleh tanaman yang mengakibatkan tanaman tumbuh lebih baik serta lebih tahan
terhadap serangan hama penyakit (Kariada et al., 2008). Pemberian pupuk kandang
pada media tanam menyebabkan pertumbuhan tanaman semakin baik yang ditandai
dengan meningkatnya tinggi tanaman dan berat basah tanaman. Meningkatnya berat
tanaman diatas tanah akan berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas fotosintesis
tanaman (Adijaya, 2014).
Analisis usahatani cabai
Hasil analisis usahatani cabai terlihat bahwa produksi cabai pada demplot lebih
tinggi dibandingkan non demplot, akan tetapi biaya yang dikeluarkan pada demplot jauh
lebih tinggi dibandingkan non demplot (Tabel 6). Hal ini disebabkan karena biaya
investasi pada demplot jauh lebih tinggi terutama pada pemakaian pupuk organik. Akan
tetapi kalau pupuk organik bisa diproduksi oleh petani sendiri (kotoran hasil
pemeliharaan sapi) maka biaya untuk pupuk organik bisa ditekan atau ditiadakan.
Pemakaian pupuk organik berdasarkan rekomendasi adalah 10-30 t/ha, karena
jumlahnya dalam ton menyebabkan biaya untuk pupuk organik menjadi tinggi.
Penggunaan pupuk anorganik yang tinggi secara terus menerus jika tidak diimbangi
pupuk organik yang memadai akan merusak sifat fisik dan kimia tanah dan merusak
kehidupan mikroorganisme tanah (Indriani, l999), sehingga pemberian pupuk organik
mutlak diperlukan untuk memulihkan kesehatan lahan. Pemberian dolomit atau kapur
pertanian pada tanah yang masam atau lahan-lahan yang intensif ditanami sayuran
sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pH tanah.
Walaupun biayanya lebih
tinggi, penerimaan petani lebih tinggi pada demplot, hal ini disebabkan karena produksi
cabai pada demplot lebih tinggi. Biaya pemupukan organik yang lebih tinggi dan
tenaga yang diperlukan untuk pemupukan juga lebih tinggi dibandingkan dengan
pemupukan anorganik (pupuk kimia),
menyebabkan petani malas melakukan
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pemupukan organik, padahal petani mengetahui pentingnya pupuk organik untuk lahan
mereka. Hasil analisis usahatani cabai memberikan R/C ratio lebih dari 1 baik untuk
demplot maupun non demplot (berarti usaha ini layak untuk diusahakan), namun R/C
ratio pada demplot lebih kecil dibandingkan non demplot. Hal ini disebabkan karena
penambahan pupuk organik, menyebabkan penambahan biaya produksi yang cukup
tinggi (Tabel 6).
Tabel 6. Analisis usahatani cabai (ha) di Subak Kudungan (Buleleng)
No
Uraian
Non Demplot
Demplot
1
Sarana Produksi (kg)
Benih
225.000
225.000
pupuk organic
2.000.000
15.000.000
Urea
800.000
400.000
Ponska
1.400.000
NPK Mutiara
2.800.000
Dolomit
2.000.000
ZA
1.000.000
Pestisida
3.000.000
3.000.000
Mulsa Jerami
5.000.000
Penyusutan mulsa plastik hitam
3.000.000
Perak
Jumlah
13.425.000
23.425.000
2
Tenaga Kerja (Rp)
Persemaian
210.000
210.000
pengolahan lahan
1.120.000
1.120.000
Penanaman
1.080.000
1.080.000
Pemupukan
1.417.500
1.950.000
Penyiangan
2.111.030
933.750
pengendalian HPT
400.000
400.000
Panen
5.550.000
5.550.000
Jumlah
11.888.53
11.243.75
total 1 dan 2
25.313.530
34.668.750
Penerimaan (Rp)
3
Hasil (Kg/ha
5.640.00
6.520
Harga (Rp/kg)
12.500
12.500
Jumlah penerimaan
70.500.000
81.500.000
Pendapatan/keuntungan
45.186.470
46.831.250
4
R/C
1,78
1,35

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan :
1. Hasil dan pendapatan petani cabai rawit mengalami peningkatan dengan penerapan
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) cabai
2. Usahatani cabai rawit layak untuk diusahakan dengan R/C ratio >1, akan tetapi R/C
ratio pada penerapan pengelolaan tanaman terpadu lebih rendah dibandingkan
dengan yang biasa dilakukan petani.
Saran :
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1. Petani diharapkan menerapkan pengelolaan tanaman terpadu pada usahatani cabai
rawit karena dapat meningkatkan hasil dan pendapatan
2. Petani diharapkan bisa memproduksi pupuk organik sendiri (mengolah limbah
ternak peliharaannya menjadi pupuk organik) sehingga biaya pupuk bisa dikurangi
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PEMANFAATAN PROBIOTIK BIO B PADA INDUK BUNTING BABI
PERANAKAN LANDRACE UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN
(USE OF PROBIOTIC BIO B AT PREGNANT SOW CROSSBREED LANDRACE
TO INCREASE REVENU)
Nyoman Suyasa dan Ida Ayu Parwati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jalan By Pass Ngurah Rai – Pesanggaran Denpasar-Bali
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ABSTRAK
Babi merupakan salah satu komoditas ternak unggulan Bali karena mempunyai peranan
penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Babi diprioritaskan
pengembangannya karena ternak ini selain memiliki nilai ekonomi tinggi juga
mempunyai nilai sosial di masyarakat. Hampir 80% rumah tangga yang beragama
Hindu memelihara babi 2 sampai 5 ekor, terutama masyarakat yang didaerah pedesaan.
Peranan ternak babi dalam kehidupan sosial di Bali sangat penting dan berarti bila
dihubungkan dengan upacara adat maupun keagamaan.Daging babi merupakan menu
utama dalam upacara keagamaan baik untuk konsumsi ataupun kebutuhan dalam
upakara.Penelitian dilakukan di Desa Puhu, kecamatan Payangan Kabupaten
Gianyar.Menggunakan 20 ekor induk yang telah bunting, 10 ekor induk diberikan
probiotik Bio B (P1) dan 10 ekor lainnya dipakai sebagai kontrol (P0).Bio B diberikan
pada induk dengan umur kebuntingan 80 hari 2 cc/liter air minum sampai anak umur
lepas sapih. Hasil penelitian menunjukkan bobot lahir anak babi peranakan Landrace
rata-rata P0 : 1,76 dan P1 : 2,12 kg/ekor. Bobot sapih yang dicapai adalah P0 : 10,03
dan berbeda nyata (P<0,05) dengan P1 : 11,56 kg/ekor. Dengan jumlah kelahiran anak
rata-rata 11 ekor dan mortalitas mencapai 20% maka anak yang mampu dijual rata-rata
9 ekor/induk/kelahiran. Dengan harga jual anak lepas sapih mencapai Rp. 600.000
ribu/ekor maka keuntungan yang dicapai per induk mencapai P0 : Rp. 408.542,
sedangkan P1 mampu memperoleh keuntungan Rp. 1.031.000,- dengan BC ratio untuk
P0 adalah 0,08 dan P1 adalah 0,2. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pemberian Bio B
mampu memberikan bobot sapih yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih besar.
Kata Kunci : Babi peranakan landrace, Bobot lahir, Bobot sapih, Keuntungan, Probiotik
Bio B.
ABSTRACT
Pigs are one of the featured livestock commodities Bali because it has an important role
in improving the welfare of society. Pig prioritized development for this other than
livestock have high economic value also has a social value in the community. Nearly
80% of households are Hindu keep pigs from 2 to 5 animals, especially communities in
rural areas. The role of pigs in social life in Bali is very important and meaningful when
associated with traditional ceremonies and religious. Pork is the main ingredient in
religious ceremonies either for consumption or demand ceremony. The study was
conducted in the village of Puhu, sub Payangan Gianyar regency. Using 20 breeding
that has been pregnant, 10 breeding given probiotics Bio B (P1) and the other 10
individuals served as controls (P0). Bio B is given to the parent with gestation of 80
days 2 cc / liter of drinking water until weaning age children. The results showed birth
weight crossbreed Landrace piglets average P0: 1.76 and P1: 2,12 kg / head. Weaning
weight achieved was P0: 10.03 and was significantly different (P <0.05) with P1: 11.56
kg / head. With the number of births of children an average 11 head and mortality
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reaches 20%, then the child is able to sell an average of 9 tail / parent / birth. With a
selling price of weaning the child reaches Rp. 600,000 thousand / tail then the gains
achieved by the parent reached P0: Rp. 408 542, while P1 is able to gain Rp. 1.031
million, - with BC ratio was 0.08 for P0 and P1 is 0.2. This shows that the provision of
Bio B is able to provide a higher weaning weight and
greater profits.
Keywords: landrace breed pig, birth weights, weaning weights, benefit, Probiotics Bio
B.
LATAR BELAKANG

Babi merupakan salah satu ternak yang berkembang di Bali dan merupakan
salah satu komoditas unggulan Bali karena mempunyai peranan penting dalam
menyediakan sumber protein hewani serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.Babi diprioritaskan pengembangannya karena ternak ini selain memiliki
nilai ekonomi tinggi juga mempunyai nilai sosial di masyarakat Bali (Sumantra, 2014).
Hampir 80% rumah tangga yang beragama Hindu memelihara babi 2 sampai 5 ekor, hal
ini disebabkan oleh peranan ternak babi dalam kehidupan sosial di Bali sangat berarti
bila dihubungkan dengan upacara adat maupun keagamaan(Sutji,2003 ; Budaarsa
2014)).Menurut Budaarsa (2014), ternak babi memiliki kelebihan dibandingkan ternak
yang lainnya, yaitu memiliki karkas yang tinggi mencapai 65%, bersifat prolifik
(beranak banyak), bisa mencapai 12 ekor sekali beranak dan mampu beranak 2 kali
dalam setahun.
Walaupun sumber protein sangat beragam, namun daging masih dipandang
sebagai salah satu sumber protein yang penting mengingat kandungan asam-asam
amino esensialnya sangat lengkap.Disamping itu daging mempunyai kecernaan yang
cukup tinggi, dan citarasa yang enak sehingga sangat disukai oleh konsumen. Secara
nasional pemenuhan daging masih didominasi oleh daging sapi 23% dan Ayam 56%
sedangkan daging babi hanya 13%, kambing dan domba 5% dan lainnya 3%
(Apfindo/Asosiasi produksen daging dan feedlot Indonesia, 2007). Namun beda halnya
dengan di Bali, produksi daging babi justru menempati urutan teratas dengan produksi
mencapai 123.425,78 ton (62,34%), jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan daging
sapi 6.207,61 ton (3,14%) maupun ayam yang mencapai 37.154,44 ton (18,77%) serta
kambing hanya 1.433,68 ton (0,72%) dan daging lainnya 0,19% (Disnakkeswan, 2015)
Namun demikian Bali sebagai salah satu sentra peternakan babi di Indonesia
sampai saat ini masih memiliki banyak kendala dalam mengusahakan ternak ini.Salah
satunya adalah harga pakan yang setiap saat selalu meningkat tanpa diimbangi oleh
kenaikan harga produk/daging.Sehingga peternak selalu dirugikan dan pengembangan
usaha menjadi terhambat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangn populasi dalam kurun
waktu 5 tahun terakhir dari 922.739 ekor (2011) menjadi 795.104 ekor (2015) terjadi
penurunan 16,05% (Disnakkeswan Prov.Bali, 2015). Untuk mengimbangi harga pakan
yang selalu mengalami peningkatan perlu dilakukan terobosan-terobosan yang dapat
meningkatkan pendapatan. Salah satu terobosan teknologi tersebut adalah pemberian
probiotik Bio B pada induk yang sedang bunting, sehingga diperoleh bobot lahir dan
bobot sapih anak babi yang lebih baik dengan harga yang lebih tinggi. Adapun tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan bobot sapih pada anak babi
yang diberikan probiotik Bio B yang akan berdampak pada pendapatan dari hasil
penjualan.
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BAHAN DAN METODA
Lokasi dan waktu
Kajian dilakukan di Desa Puhu Kecamatan Payangan Gianyar selama 10 bulan dimuali
Maret sampai Desember 2015.
Alat dan Bahan
Kajian menggunakan Babi induk milik peternak anggota kelompok Titi Amerta Santhi
yang sedang bunting sebanyak 20 ekor.Dimana 10 ekor digunakan sebagai kontrol yang
diperlakukan sebagai mana perlakuan petani. Sedangkan 10 ekor yang lain diberikan
probiotik Bio B sebanyak 2 cc per 1 liter air minum. Probiotik diberikan pada saat
kebuntingan berumur 70 hari secara terus menerus sampai melahirkan (umur 115 hari),
dan dilanjutkan sampai anak umur lepas sapih dengan kisaran umur 30-40 hari. Semua
induk diberikan pakan 2 kali dalam sehari siang dan sore hari dan air minum diberikan
secara ad libitum. Pakan yang diberikan merupakan pakan campuran antara konsentrat,
dedak dan jagung dengan komposisi :
- Komposisi pakan utk induk Bunting : dedak 60% + jagung 30% + konsentrat 157 10%
- Komposisi pakan Induk menyusui : dedak 55% + jagung 30% + konsentrat 157 15%.
Analisis
Parameter yang diamati adalah bobot lahir per induk, bobot lahir per ekor,
jumlah anak lahir per induk, jenis kelamin, tingkat kematian sampai umur sapih dan
bobot sapih.
Pendekatan yang digunakan adalah whith and whithout, dan untuk melihat
pengaruh dari perlakuan antara ternak yang diberikan Bio B dengan yang tidak akan
dianalisis menggunakan T test(Gomez, K.A. dan A.A. Gomez. 1995)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Probiotik Terhadap Bobot Lahir Anak Babi
Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa bobot lahir per litter (seindukan) antara
non probiotik 19,09 kg dibandingkan dengan yang diberikan probiotik 22,15 kg
memiliki berbedaan bobot yang nyata (P<0,05), dengan jumlah anakan rata-rata
mencapai 11,43 ekor dan 11,72 ekor antara non probiotik dengan probiotik, Untuk
bobot lahir per ekor adalah 1,67 kg/ekor untuk non probiotik lebih rendah 13,17% bila
dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh induk yang memperoleh probiotik Bio
B, yang rata-rata mencapai bobot lahir 1,89 kg/ekor, namun tidak berbeda nyata secara
statistik (P>0,05), Hasil kajian Budi Haryanto menunjukkan pemberian probiotik pada
pakan konsentrat domba sampai dengan 0,5% tidak menyebabkan terjadinya
peningkatan bobot harian secara signifikan bila dibandingkan dengan kontrol, namun
mampu menurunkan kandungan lemak pada karkas, Eva Diana Manik, et al,
(2013),menyatakan bahwa anakan babi Landrace yang dilahirkan rata-rata memiliki
bobot 1,67 kg/ekor dan antara induk satu dengan yang lainnya memiliki keragaman
individu, Sedangkan Sihombing (1997) menyatakan bahwa Bobot lahir anak babi
Landrace berkisar antara 1,09 – 1,77 kg/ekor, Selain bobot lahir yang lebih berat anak
yang dilahirkan dari induk yang memperoleh Bio B juga terlihat lebih agresif, lincah
dan lebih sehat serta kulit lebih mengkilap,
Tabel 1, Penampilan anak babi yang induknya diberikan Probiotik Bio B
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Parameter

Non Probiotik

Probiotik Bio B

Bobot Lahir Per Litter (kg)
Bobot Lahir Per ekor (kg)
Liter Size Total Lahir
(ekor)
Liter Size Hidup Lahir
(ekor)
Liter size Lahir Mati (ekor)
Sumber : Data primer diolah

19,09a
1,67a
11,43a

22,15b
1,89a
11,72a

8,77a

9,76b

2,26a

1,96a

Pemberian probiotik Bio B nampaknya mampu meningkatkan efisiensi pakan
sehingga nutrisi yang dikonsumsi lebih banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan
performance induk yang bunting sekaligus memberikan asupan nutrisi yang lebih
banyak ke anak yang dikandung,

Dari rata-rata jumlah kelahiran anak per induk (litter size total lahir) yang
mencapai 11,43 ekor bagi induk tanpa probiotik sedangkan 11,72 ekor untuk anak yang
dilahirkan oleh induk yang memperoleh probiotik Bio B, Jumlah ini masih dalam
kisaran normal, hasil penelitian Pollung H, Siagian et al (2014) memperoleh jumlah
kelahiran anak per induk kisaran 9,00 – 12,33 ekor, Liter size hidup lahir anak bagi
induk tanpa probiotik adalah 8,77 ekor /induk dan 9,76 ekor/induk bagi induk dengan
probiotik Bio B, Hal ini menunjukkan bahwa pemberian probiotik Bio B pada induk
yang sedang bunting memberikan harapan hidup lebih banyak bagi anak yang
dilahirkan dari induk yang memperoleh asupan probiotik Bio B dan berbeda nyata
(P<0,05) bila dibandingkan liter size hidup lahir bagi anak yang dilahirkan dari induk
tanpa probiotik Bio B,Jumlah anak sekelahiran 8,77 ekor dan 9,76 ekor per induk
tergolong normal karena anak-anak yang dilahirkan merupakan anakan ke 2 dan ke 3
bagi induk Landrace yang diberikan perlakuan Bio B maupun sebagai kontrol, Probiotik
Bio B tidak diberikan pada induk pemula atau yang akan melahirkan untuk pertama
kali, karena ada kemungkinan terjadinya distokia (kesulitan melahirkan), Menurut hasil
yang diperoleh Eva Diana Manik, et al, (2013), rata-rata jumlah anak sekelahiran babi
Landrace Australia secara berurutan yaitu 7,3 ekor, 7 ekor, 6,1 ekor dan 7,9 ekor, Lebih
lanjut dijelaskan bahwa jumlah anak sekelahiran selama penelitian tergolong rendah
karena semua induk babi dalam keadaan muda (induk baru), Diasumsikan bahwa
sebagian besar induk pada saat pengambilan data dilakukan adalah induk yang baru
pertama kali melahirkan, Hal ini sesuai dengan pernyataan Babot et al (1994) yang
menyatakan bahwa jumlah anak babi per kelahiran pada kelahiran pertama bervariasi
antara 6,71-9,45 ekor bagi bangsa murni dan angka ini akan naik sampai induk berumur
3 tahun atau kelahiran ke 5 yang bervariasi antara 8,32 – 12,43 ekor/induk, Hal ini
sesuai dengan hasil yang diperoleh pada tabel 1, yang menunjukkan anak sekelahiran
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pada kajian ini 8 – 14 ekor dengan rata-rata 11,43 dan 11,72 anak/ekor induk, hal ini
juga disebabkan karena induk babi yang dipakai dalam kajian ini merupakan induk yang
sudah pernah melahirkan minimal 1 kali, Data ini juga didukung oleh hasil penelitian
Mien Theodora Rossesthellinda Lapian (2014),yang memperoleh rataaan litter size
total lahir anak babi 10,76 ± 2,83 ekor dengan rataan litter size hidup lahir 9,69 ± 2,39
ekor dan litter size lahir mati 1,07 ± 1,33 ekor,
Pengaruh Probiotik Terhadap Bobot Sapih Anak Babi
Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata bobot induk yang dipakai
berkisar 170 – 225 kg dengan rataan 189,45 kg/ekor pada Non Probiotik dan 201,21
kg/ekor pada induk yang diberikan Probiotik Bio B, dengan kondisi induk-induk yang
sudah pernah melahirkan anak minimal 1 kali,
Dengan pemberian probiotik Bio B mulai dari induk bunting 70 hari yang
diberikan secara rutin setiap hari mampu mempengaruhi bobot lahir, dimana pada
induk yang diberikan probiotik Bio B melahirkan anak yang lebih berat bobotnya
dibandingkan dengan tanpa Bio B walupun tidak berbeda nyata (P>0,05), namun dari
segi performance terlihat lebih lincah, gesit, sehat dan kulit terlihat lebih cerah, Dengan
pemberian probiotik Bio B secara terus menerus pada induk dan anak yang dilahirkan
menyebabkan anak tumbuh lebih sehat dengan bobot sapih 12,32 kg/ekor berbeda nyata
(P<0,05) dengan anak dari induk tanpa Bio B, 11,43 kg/ekor dengan waktu
pemeliharaan sekitar 35 – 40 hari. Hal ini disebabkan karena probiotik sebagai mikroba
hidup atau sporanya yang dapat hidup atau berkembang dalam usus dan dapat
menguntungkan inangnya baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil
metabolitnya, Substrat dapat mengubah mikroekologi usus sedemikian rupa sehingga
mikroba yang menguntungkan dapat berkembang dengan baik(Haryanto, 2000 ;
Kompyang, 2009).
Tabel 2, Bobot Induk dan bobot sapih babi Landrace di Puhu, Payangan Gianyar,
Parameter

Non Probiotik

Probiotik Bio B

Bobot Induk (kg)
Bobot Lahir Per ekor (kg)
Bobot Sapih (kg)
Sumber : Data primer diolah

189,45a
1,67a
11,43a

201,21a
1,89a
12,32b

Sedangkan Mien Theodora Rossesthellinda Lapian (2014), memperoleh bobot
sapih rata-rata 11,13 ± 1,07 kg/ekor, hal ini disebabkan karena bobot lahir yang lebih
rendah dan induk masih muda, Bobot yang lebih berat dengan kondisi yang lincah dan
sehat serta kulit lebih cerah akan mempengaruhi pembeli dan sekaligus harga jual,
Analisis Usaha Babi Pembibitan
Kandang yang digunakan untuk pemeliharaan induk adalah kandang beton semi
permanen, dengan biaya Rp 2,000,000 umur kandang 10 tahun, Biaya pembelian induk
dengan umur induk 1,5 tahun (berat >100 Kg) Rp 3,000,000 lama dijadikan induk 5
tahun, Jumlah pakaan yang diberian pada induk sebanyak 3 Kg/ekor/hari, Sedangkan
jenis dan komposisi pakan yang diberikan dibedakan antara induk bunting dan induk
menyusui, Pada induk bunting jenis dan komposisi pakan ( dedak 60%+dedak empok
jagung 30% + konsentrat 157 10%); komposisi pakan induk menyusui (dedak 55% +
dedak empok jagung 30% + konsentrat 157 15%), Berdasarkan jenis dan biaya input
tersebut hasil analisis usahatani pada babi induk yang diperoleh, masing-masing
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komposisi biaya selama proses produksi per satu kali melahirkan (lama bunting 115 hari
dan waktu sapih 35 hari sehingga waktu yang dibutuhkan ±150 hari) biaya pakan
sebanyak 84,57%, Biaya obat-obatan 5,57%, biaya induk 4,96%, biaya Tenaga kerja
1,98%, Kandang 1,65%, biayaa vaksinasi 1,09% dan biaya untuk listrik dan air hanya
0,30%, Hasil ini sama dengan hasil yang didapatkan oleh Sihombing (2010) ;Parwati, et
al (2014) biaya produksi terbesar dalam usaha ternak babi ialah biaya pakan mencapai
65-80 persen dari total biaya produksi, Keterbatasan modal yang dimiliki peternak
mengakibatkan mereka membatasi jumlah ternak yang dipelihara dan penggunaan
faktor input sehingga akan berdampak pada tingkat keuntungan yang relatif kecil.
Pakan ternak babi merupakan biaya terbesar yang dikeluarkan dari total input,
rata-rata petani mengeluarkan biaya input sebesar Rp 5,043,958bila menambahkan Bio
B ke dalam air minum, dan Rp 4,991,458bila tanpa Bio B, Penerimaan (Output) adalah
hasil yang diterima petani dari penjualan ternak, dalam hal ini anak yang dihasilkan
oleh induk, rata-rata jumlah anak yang dihasilkan seekor induk babi di Kecamatan
Payangan 11 ekor anak, dengan mortalitas sebanyak 20%, sehingga jumlah babi yang
dapat disapih ( umur sapih 35 hari) sebanyak 9 ekor anak, Harga anak babi lepas sapih
untuk bakalan antara induk yang diberikan Bio B dengan tanpa Bio B lebih mahal Rp
75,000 hal ini disebabkan induk yang diberikan Bio B kedalam air minum berat
sapihnya lebih besar (12,32 Kg/ekor) bila dibandingkan tanpa Bio B (11,43 kg/ekor),
Berdasarkan berat sapih tersebut maka output yang diterima petani bila memberikan
Bio B sebesar Rp 6,075,000 dengan keuntungan Rp 1,031,042,
Tabel 3. Analisa Usahatani pembibitan babi 1 ekor induk/kali produksi (150 hari)
No Parameter
Perlakuan
Non Probiotik
A
1,

INPUT
Penyusutan kandang (biaya Rp
2000000/ekor,Umur Kandang 10 tahun)

2,
3,

Penyusutan induk (5 bulan)
Pakan
a, Bunting (115 hari)
- Dedak padi = @ Rp,2500/kg
- jagung = @ Rp, 3000/kg
- Konsentrat 157 = @ Rp, 7000
- Bio B@ Rp, 35000
b, Induk menyusui (35 hari)
- Dedak padi = @ Rp,2500/kg
- jagung = @ Rp, 4000/kg
- Konsentrat 157 = @ Rp, 7000
- Bio B@ Rp, 35000
Vaksin
- induk = 1 kali/ekor induk@ Rp, 5000
- anak = 1 kali/jumlah anak @ Rp, 5000
Vitamin + obat-obatan
- induk = 1 kali/ekor induk @ Rp, 25000
- anak = 1 kali/jumlah anak @ Rp, 25000
Listrik + air
Tenaga kerja (20 menit/orang/hari) @ Rp,
80,000

4,

5,

6,
7,
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Probiotik Bio B

83,333,33

83,333,33

250,000

250,000

517,500
3,105,000
241,500
-

517,500
3,105,000
241,500
40,250

144,375
94,500
110,250
-

144,375
94,500
110,250
12,250

5,000
50,000

5,000
50,000

25,000
250,000
15,000
100,000

25,000
250,000
15,000
100,000
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B
1,
2,

JUMLAH INPUT
OUTPUT
Jumlah anak sapih (ekor)
Harga jual/ekor

4,991,458

5,043,958

9

9

600,000

675,000

5,400,000

6,075,000

TOTAL OUTPUT
C

KEUNTUNGAN

408,542
1,031,042
D
B/C Ratio
0,08
0,20
E
R/C Ratio
1,08
1,20
Keterangan :Biaya kandang utk seekor induk = Rp 2.000.000, Umur kandang 10 tahun,
penyusutan/tahun Rp 200.000, penyusuan/bulan Rp 16,667,67. Harga
induk (berat >100 Kg) Rp 3.000.000 lama dipakai sebagai induk 5 tahun,
penyusutan/tahun Rp 600.000, penyusutan/bulan Rp 50.000. Jumlah anak
per kelahiran 11 ekor dengan tingkat kematian 20%. Jumlah anak hidup
sampai lepas sapih 9 ekor. Berat anak yg disapih yg diberi Bio B 12,32
Kg/ekor, tanpa 11,43Kg/ekor. Non Probiotik = Kelompok babi yang tidak
diberikan Bio B. Probiotik Bio B = Kelompok babi yang diberikan Bio B.
Jumlah Pemberian pakan 3 Kg/ekor/hari. Komposisi pakan utk induk
Bunting : dedak 60% + jagung 30% + konsentrat 157 10%. Komposisi
pakan Induk menyusui : dedak 55% + jagung 30% + konsentrat 157 15%..
Harga Bio B per liter (1000 cc) = Rp.35.000
sedangkan tanpa Bio B, sebesar Rp 5,400,000 dengan keuntungan sebesar Rp 408,542,
Dari hasil ini menunjukkan bahwa dengan pemberian Bio B pada induk Bunting sampai
dengan umur anak lepas sapih mampu memberikan keuntungan yang lebih besar dan
meningkatkan pendapatan bagi petani pemelihara.
Pemeliharaan induk dengan memberikan Bio B kedalam air minum lebih layak
untuk dilanjutkan karena memberikan RC > 1, Hal ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Soeharsono et al,, (2010) bahwa pemberian probiotik pada babi juga
dapat meningkatkan berat badan serta meningkatkan efisiensi penggunaan ransum
secara signifikan,
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Babi merupakan ternak yang banyak dipelihara di Bali dan ternak yang banyak
dimanfaatkan baik untuk konsumsi maupun kebutuhan upacara agama, Pemberian
Probiotik Bio B pada induk yang sedang bunting mampu meningkatkan bobot lahir
13,17%, dibandingkan tanpa probiotik dan bobot sapih pada anak babi 7,79%, Hasil
analisis usahatani menunjukkan pemberian probiotk Bio B mampu meningkatkan
keuntungan sampai Rp, 1,031,042, dan R/C Ratio mencapai 1,20 sehingga layak untuk
di rekomendasikan,
Saran
Untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan probiotik Bio B perlu dilakukan
pemberian Bio B pada babi fase pembesaran dan fase penggemukan
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ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah: (1) menyepakatipersyaratan yang mesti dipenuhi oleh petani
mitra dan perusahaan; (2) menemukanpaketteknologidanpembiayaan yang
mengoptimalkan marjin kontribusi usahatani jagung; (3) menghasilkan prosedur
operasional baku yang disepakati untuk dilaksanakan.Untuk mencapai tujuan penelitian
maka dilaksanakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian
dilaksanakan dengan metode observasi, survey, wawancara mendalam, diskusi
kelompok terarah dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan chi square. Dari hasil
penelitian disimpulkan bahwa: (1) sasaran pengembangan agribisnis jagung adalah
petani yang menguasai lahan pertanian minimal 0,25 ha, di kawasan lahan pertanian
beririgasi air tanah atau air permukaan baik teknis maupun setengah teknis, memiliki
akses terhadap kelompoktani sehamparan, serta bersedia menerapkan teknolog
ibudidaya pertanian dan rekaya sasosial yang diintroduksikan; (2) Perusahaan yang
berperaan sebagai leader dalam pengembangan agribisnis jagung adalah perusahaan
yang memiliki paket teknologi yang telah memenuhi target produktivitas minimal 6
ton/ha yang diintroduksikan kepada petani melaui tenaga pendamping lapangan, serta
memiliki kemampuan membayar secara tunai berdasarkan harga pasar seluruh produksi
jagung yang dihasilkan oleh petani mitra; perusahaan berkewajiban melakukan uji
teknologi berupa demfarm atau demarea di lokasi pengembangan agribisnis jagung
sebelum paket teknologi diintroduksikan dengan menyediakan bantuan pembiayaan
sesuai kebutuhan petani; (3) Kolaborasi rantai pasok antara petani mitra dengan
perusahaan dimungkinkan apabila para pihak mengikuti prosedur operasional baku :
pemilihan lokasi, seleksi mitra media dan tenaga pendamping lapang dan petani yang
terhimpun dalam Kelompok Tani sehamparan (kawasan), serta pendampingan
penerapan teknologi dan rekayasa sosial.
___________________
Kata Kunci: marjin kontribusi, paket teknologi, produktivitas, pendampingan, rekayasa
social.
ABSTRACT
The purpose of this research is: (1) to develop agreed requirements for farmers and
companies to engage in a corn farming partnership; (2) to find technological and
financial packages to optimize the contribution margins of the corn farms; (3) to
produce a standard operating procedure to be implemented under the partnership. To
achieve the objectives, this research applied quantitative and qualitative approaches;
and conducted a series of observations, surveys, interviews, focus group discussions
and desk study. Data was analysis with chi square. This research concluded that: (1)
target farmers for corn agribusiness development should have at least 0.25 ha irrigated
farm land, have access to farmer groups in a clustered farm area,and be willing to
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apply the cultivation and social engineering technology introduced by the company
partner; (2) the partner company (as the leader of the corn agribusiness development)
should have and introduce a technological package with corn productivity at least 6
tons per ha farm land (assisted by field extension staffs); would pay in cash all corns
produced by the farmers at market price; would be obliged to test the technology on site
(before introduced) in a form of demonstration farm or demonstration area; and should
provide financial assistance according to the needs of farmers; (3) supply chain
collaboration between farmers and company partners is possible if the parties follow
the standard operating procedure: the selection of farm location, field extension agent
and staff, and farmer groups), and thefacilitation provided for the implementation of
introduced cultivation and social engineering technology.
Keywords: contribution margin, package technology, productivity, mentoring, social
engineering.

LATAR BELAKANG
Tingkat ketergantungan petani terhadap penggunaan teknologi input (benih, dan
pupuk) yang bersumber dari luar masih sangat tinggi, dan menjadi masalah yang pelik
apabila tidak tersedia sumber pembiayaan (modal) yang dimikiki petani untuk
memenuhi kebutuhan teknologi input tersebut. Pemerintah telah berupaya mengatasinya
melalui program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), pupuk kimia bersubsidi,
menyediaan pembiayaan yang bersumber dari Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
(KKPE) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Untuk mendapatkan
sumber pembiayaan dari luar diperlukan perusahaan atau gabungan kelompok tani
sebagai penjamin (avalis). Beberapa perusahaan telah memanfaatkan skim KKPE dan
PKBL dengan menyelenggarakan kolaborasi rantai pasok pada pengembangan
agribibisnis jagung, namun mengarah pada kegagalan (Tajidan, 2012).
Kegagalan dalam membina kolaborasi rantai pasok muncul ketika musim panen
tiba di mana para tengkulak berani membeli jagung dari petani dengan harga yang lebih
mahal dari harga pembelian perusahaan di satu pihak. Di pihak lain, petani tertarik
dengan harga yang lebih mahal tersebut. Dengan menjual jagung ke tengkulak, selain
mendapatkan harga penjualan yang lebih mahal, juga petani dapat terhindar dari
pemotongan hutang-hutangnya pada perusahaan, namun berakibat merugikan pihak
perusahaan (Tajidan, 2014).
Upaya perusahaan dalam membina kolaborasi rantai pasok yang berkelanjutan
dengan petani telah dikaji oleh Tajidan (2014) yaitu perusahaan memberikan insentif
kepada petani, berupa potongan harga input hingga 10% dan pembayaran output dengan
harga 10% di atas harga pasar, serta suplus produsen minimal yang diterima petani Rp 2
juta/ha/musim tanam, serta ada jaminan bahwa seluruh kredit yang disalurkan kepada
petani mitra dapat ditarik kembali. Namun pemberian insentif harga semata tampaknya
belum cukup, masih dibutuhkan kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan berbagi
resiko (Pawisari, 2011; Simanjuntak, 2006; Sanglestsawai, et al., 2012)), serta selektif
dalam menentukan petani mitra (Salmela, 2011) dan kolaborasi rantai pasok harus
dibuat kompetitif (Mathuramaytha, 2011). Oleh karena itu selain insentif dan
disinsentif, masih dibutuhkan persyaratan yang mesti dipenuhi, prosedur operasional
baku, serta peran dan kontribusi masing-masing pihak yang terlibat dalam kolaborasi
rantai pasok yang meliputi petani, perusahaan dan pemerintah lokal yang dirumuskan
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dalam aturan atau awiq-awiq yang disepakati bersama oleh para pihak, sebelum
diimpelentasikan dalam bentuk Pilot Projek.
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :
1. Menyepakati persyaratan yang mesti dipenuhi oleh petani mitra dan perusahaan
dengan menggunakan kriteria akademis;
2. Menemukan paket teknologi dan pembiayaan yang mengotimalkan marjin kontribusi
usahatani jagung petani mitra
3. Menghasilkan prosedur operasional baku yang disepakati untuk dilaksanakan dan
diperankan oleh para pihak yang terlibat dalam kolaborsi rantai pasok
BAHAN DAN METODA
Pemilihan Lokasi Penelitian
Penelitisan dilaksanakan di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan dengan
pertimbangan bahwa kedua kecamatan tersebut merupakan sentra produksi tanaman
jagung di Kabupaten Lombok Utara.
Pemilihan Kelompok Tani
Sebagai sasaran penelitian ini adalah kelompok tani
menyelenggarakan kolaborasi rantai pasok dengan perusahaan, yaitu:

yang

telah

Tabel 1. Daftar Nama Kelompok Tani
No
1
2
3

Nama Kelompok Tani
Apeq-apeq
Keluarga Sejahtera
Bina Karya Mandiri

4

Peruakan Maju

5

Lembah Taniga

Dusun
Temuan Sari
Langkangkok
Pawang Kunyit
I
Panggung
Barat
Amor-amor

Desa
Akar-akar
Akar-akar
Mumbul Sari

Kecamatan
Bayan
Bayan
Bayan

Selengen

Kayangan

Gumantar

Kayangan

Pemilihan Responden
Jumlah seluruh petani sebanyak 66 orang yang berkolaborasi dengan perusahaan
PT ACD ditetapkan sebagai responden, namun setelah dilakukan survey terpilih
sebanyak 60 orang petani yang benar-benar sebagai peserta kolaborasi, sementara 6
(enam) orang lainnya tidak memenuhi syarat, karena mengundurkan diri dalam
pelaksanaan kolaborasi rantai pasik.
Pemilihan Informan Kunci
Untuk menggali informasi secara lengkap dan akurat tentang penyelenggaraan
kolaborasi rantai pasok, maka dilakukan wawancara mendalam dengan Ketua
Kelompok Tani, Petugas Pendamping Lapang, Penyuluh Pertanian Lapangan, Ketua
Kelompok Tani Nelayan Andalan.
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Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan survey, observasi dan evaluasi
kondisi lahan usahatani, wawancara mendalam, desk study, dan diskusi kelompok
terarah.
Analisis Data
Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk tabel dan grafik,
serta statistik infrensi non parametrik chi suare.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Petani Responden
Petani yang berhasil adalah yang mampu mengembalikan modal pinjaman dengan
menyerahkan produksi jagung kepada perusahaan. Petani yang berhasil rata-rata
umurnya di atas 50 tahun, sementara petani yang gagal usianya di bawah 50 tahun.
Tabel 2. Rata-rata Usia Petani di Kabupaten Lombok Utara
Kecamatan
Berhasil
Gagal
Rata-rata
Bayan
50,09
48.39
49,45
Kayangan
52,19
46.43
50,44
Rata-rata
50,95
47,79
49,80
Keberhasilan atau kegagalan petani dalam menjalan kolaborasi rantai pasok
tidak ditentukan oleh besarnya rumah tangga, rumah tangga petani dengan jumlah
anggota rumah tangga yang lebih sedikit ataupun lebih besar masing-masing punya
peluang untuk berhasil ataupun gagal (Hamidi, 2008; Fizanti dan Kusnandar, 2012).
Tabel 3. Rata-rata Besar Rumah Tangga Petani
Kecamatan
Bayan
Kayangan
Rata-rata

Berhasil
4,30
5,13
4,64

Gagal
4,71
4,32
4,59

Rata-rata
4,46
4,88
4,62

Bila diperhatikan penyebaran kepemilikan handpon di kalangan para petani
tampak bahwa persentase petani yang memiliki handpon di kecamatan Kayangan relatif
lebih banyak bila dibandingkan dengan di Kecamatan Bayan. Dari 37 orang petani di
kecamatan Bayan hanya 6 orang (10%), sementara di Kecamatan Kayangan sebanyak
14 orang (23,33%) dari 60 orang petani responden.
Tabel 4. Kepemilikan lepon Genggam
Kecamatan
Berhasil
Gagal
Jumlah
Bayan
3
3
6 (10,00%)
Kayangan
8
6
14 (23,33%)
Jumlah
11
9
20 (33,33%)
Walau ada perbedaan yang siginifikan antara persentase kepemilikan telpon
genggam (hand phone) di Kecamatan Bayan dengan petani di Kecamatan Kayangan,
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namun keberhasilan atau kegagalan kolaborasi rantai pasok pada pengembangan
agribisnis jagung tampak tidak ada hubungannya, artinya handpon bukan dimanfaatkan
secara optimal sebagai media koordinasi antara petugas pendamping dengan para
petani, sementara koordinasi merupakan faktor penentu keberhasilan kolaborasi
(Tanutomo, 2015; Thomas dan Grifin, 1996), serta dapat dimanfaatkan sebagai
kompensasi sumberdaya manusia dan sebagai strategi manajemen rantai pasok
(Suhendi, 2009; Utomo, 2011). Persentase petani yang memiliki handpon relatif masih
sedikit, sehingga pemanfaatan media handpon sebagai media komunikasi dan
koordinasi belum mencapai harapan
Akses informasi memiliki nilai ekonomi (Wang dan Cheung, 2004). Nilai
ekonomi suatu informasi bergantung pada urgensinya dalam pengambilan keputusan
(Anatan dan Ellitan, 2008; Bansod dan Borade, 2007). Semakin penting dan urgen suatu
informasi, maka semakin besar nilai ekonomi dari informasi tersebut. Pihak yang
membutuhkan suatu informasi yang urgen akan bersedia mengeluarkan sejumlah biaya
untuk mendapatkan informasi tersebut. Nilai ekonomi suatu informasi lebih besar bila
dibandingkan dengan biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan informasi tersebut
(Alene, et al., 2009).
Tersedianya lahan usahatani merupakan satu di antara sejumlah persyaratan
yang mesti dipenuhi oleh petani agar dapat melangsungkan aktivitas usahataninya
termasuk aktivitas agribisnis jagung mulai dari mempersiapkan faktor produksi/ input
pertanian yang diperlukan, penyelenggaraan budidaya pertanian, penanganan panen dan
pasca panen/pengolahan hasil, dan pemasaran hasil-hasil pertanian (Hadijah, 2009; Sun,
et al., 2013)).
Tabel 5. Rata-rata Luas Lahan Usahatani Jagung
Kecamatan
Bayan
Kayangan
Rata-rata

Berhasil
1,92 (n11= 23)
1,03 (n21=14)
1,58 (n. 1=37)

Gagal
1,25 (n12=16)
2,16 (n22= 7)
1,53 (n.2=23)

Rata-rata
1,65 (n1.=39)
1,41 (n2.=21)
1,56 (N..=60)

Luas lahan usahatani jagung berkisar antara 0,25 ha sampai dengan 10,00 ha
dengan rata-rata 1,56 ha. Luas lahan usahatani tidak menjadi pertimbangan dalam
menentukan penetapan petani mitra, namun patut dipertimbangkan bahwa luas 0,25 ha
sebagai batas minimun penguasaan lahan setiap rumah tangga petani. Penetapan luas
lahan minimum penguasaan lahan dimaksudkan untuk efisiensi dalam pembinaan dan
pendampingan usaha (Nazam, et al., 2011).
Ketersediaan Jaringan Irigasi
Lahan usahatani tanaman jagung dapat diusahakan di sawah pada musim
kemarau dan di ladang pada musim penghujan. Mengusahakan tanaman jagung di
ladang lebih beresiko jika dibandingkan di sawah, terutama resiko pengairan. Usahatani
tanaman jagung yang diusahakan di ladang menghadapi resiko kekeringan apabila curah
hujan relatif kecil dan periode hujan lebih singkat dari umur tanaman jagung, serta pada
saat tanaman jagung membutuhkan air, kucuran air hujan tidak kunjung tercurah.
Resiko cuaca dan curah hujan yang tak menentu diantisipasi dengan mengusahakan
tanaman jagung pada lahan sawah pada musim kemarau atau melalui pemanfaatan
sumber air tanah dengan menggunakan pompa (Suharjito, et al., 2010). Penggunaan
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pompa air membutuhkan biaya usahatani yang relatif besar yang dapat menurunkan
pendapatan usahatani.
Pengalaman Berusahatani Jagung
Kemampuan petani dalam berusahatani ditentukan oleh pengetahuan dan
keterampilan yang dimilikinya. Pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya
tanaman jagung ditentukan oleh keaktifannya dalam mengikuti penyuluhan dan
pengalamannya berusahatani. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur
pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya jagung adalah produktivitas
usahataninya (Sjah, 2011).
Dari data primer yang dihimpun menunjukkan bahwa seluruh petani telah
memiliki pengalaman yang cukup dalam berusahatani jagung antara 2 sampai dengan
15 musim tanam dengan rata-rata 6 musim tanam, hanya saja belum berpengalaman
menggunakaan benih jagung hibrida, sistem tanam jajar legowo dan penggunaan input
lengkap. Perubahan aplikasi teknologi ini membutuhkan adaptasi dalam perilaku petani,
sehingga dibutuhkan tenaga penyuluh atau pendamping bagi para petani yang mengikuti
kolaborasi rantai pasok, yaitu mewujudkan transfer teknologi dan aliran informasi.
Tabel 6. Rata-rata Pengalaman Petani Dalam Berusahatani Jagung
Kecamatan
Bayan
Kayangan
Rata-rata

Berhasil
6,4 (n11= 23)
7,4 (n21=14)
6,8 (n.1=37)

Gagal
4,1 (n12=16)
3,8 (n22= 7)
4,0 (n.2=23)

Rata-rata
5,5 (n1.=39)
6,2 (n2.=21)
5,7 (N..=60)

Pengalaman berusahatani tampaknya memberikan kontribusi yang signifikan
dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan berusahatani jagung. Pengalaman
berusahatani jagung lebih dari empat musim tanam menghantarkan petani semakin
terampil dan mahir menerapkan teknologi, sehingga mampu menghasilkan produktivitas
usahatani di atas 6 ton/ha.
Pengalaman berusahatani menjadi salah satu faktor yang patut dipertimbangkan
dalam merekrut petani mitra dalam kolaborasi rantai pasok, di samping pertimbangan
penguasaan atas lahan dan terhimpun dalam kelompok tani.
Terhimpun Dalam Kelembagaan Kelompok Tani
Kelompok Tani merupakan instrumen kelembagaan yang hingga kini masih
diyakini sebagai wahana pembelajaran dan proses berorganisasi di antara para petani,
serta sebagai upaya peningkatan daya tawar (bargainning position) dalam menjalin
kerja sama dengan para pihak yang memiliki kepentingan dengan petani dan
memudahkan para pihak dalam membuka dan mempererat hubungan kerja sama yang
saling membutuhkan, saling membesarkan dan saling menguntungkan (Tajidan, 2013).
Kesediaan Menerapkan Paket Teknologi
Satu di antara persyaratan yang mesti dimiliki oleh avalis adalah tersedianya
teknologi produksi yang mampu meningkatkan produktivitas usahatani. Dengan
bekerjasama dengan institusi pemilik teknologi atau rekayasa sosial yaitu lembagalembaga penelitian atau konsultan bidang pertanian, para avalis mengintroduksi
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teknologi pertanian tersebut. Teknologi yang diintriduksi adalah teknologi yang secara
empiris telah teruji afektivitas dan efisiensinya, dan produksi yang dihasikkan sesuai
dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan industri selaku konsumen pengguna.
Dalam hal ini, teknologi budidaya jagung yang diintoduksikan kepada para
petani memiliki jaminan produktivitas yang tinggi, lebih tinggi dari teknologi yang
biasa digunakan oleh petani (Priyono, at al., 2011). Petani sebagai mitra perusahaan
dalam berkolaborasi dituntut untuk bersedia menerapkan teknologi yang dianjurkan
agar proses tranfer informasi, teknology dan modal dapat direalisasikan sebagaimana
mestinya.
Petani dengan karakteristik dan latar belakang yang beragam sering kali para
pendamping atau penyuluh pertanian di lapangan dihadapkan pada fenomena di mana
beberapa orang petani tidak bersedia menerapkan seluruh paket teknology yang
dianjurkan, atau bersedia menerapkan sebagian dari paket yang dianjurkan tersebut.
Persoalan ini kerap menjadi sumber komplik yang tidak dapat dihindari, karena petani
belum melihat hasil konkrit dari teknologi yang dianjurkan (Tajidam, 2014). Oleh
karena, perusahaan avalis sebaiknya mengawali kegiatannya dengan memberikan
penyuluhan kepada petani melalui sekolah lapang agribisnis jagung yang dilengkapi
dengan wahana belajar berupa demplot atau demfarm. Bagi perusahaan selaku avalis
hendaknya realistis dalam menyikapi petani, sebab apabila petani tidak bersedia
mengaplikasikan teknologi yang dianjurkan, maka dapat berakibat kerugian para pihak
yang terlibat, baik petani selaku debitur mapun avalis selaku kreditur. Fungsi demplot
atau demfarm tersebut adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian
para petani, sehingga petani dapat menyaksikan dengan seluruh raga dan indra atas
proses aplikasi teknologi dan hasil panen yang dapat dicapai.
Kesamaan Domisili Petani dan Wilayah Kerja Kelompok Tani
Kelompok tani berfungsi mengkoordinasikan berbagai aktivitas kelompok tani
kepada para petani selaku anggotanya. Pengurus kelompok tani terkendala apabila
anggota kelompok tani beromosili di luar wilayah kerja kelompok tani. Dari
penelusuran domisili anggota kelompok tani yang tinggal di luar wilayah kerja
kelompok tani menghadapi kendala koordinasi disebabkan karena kesulitan
menginformasikan perkembangan kegiatan kelompok, sehingga anggota kelompok tani
yang berdomisili diluar wilayah kerja jarang dapat menghadiri rapat / pertemuan
kelompok, akibatnya informasi penting tidak sapat sampai kepadanya.
Persyaratan domisili petani dalam wilayah kerja kelompok tani dimaksudkan
agar petani memperoleh akses informasi lengkap kegiatan kelompok tani, serta terjalin
komunikasi yang inten. Bagi petani yang memiliki handpon, kendala jarak dapat
teratasi, namun saat penelitian ini dilaksanakan masih 1/3 dari jumlah petani yang
memiliki handpon, sementara 2/3 lainnya belum memiliki.
Rencana Definitif Kegiatan Kelompok (RDKK)
RDKK merupakan unsur persyaratan normatif dari eksistensi kelompok tani.
RDKK dilengkapi dengan persetujuan Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) yang
dibuktikan dengan adanya pembubuhan tandatangan. Dalam realitasnya, kerap kali
persetujuan PPL tersebut hanya sebatas mengetahui, namun tidak ikut
bertanggungjawab atas proses, output dan outcome dari penyelenggaraan kolaborasi
rantai pasok. Hakekat dari persetujuan tersebut adalah ikut melakukan pengecekan atas
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kebenaran dokumen, mengawasi, melakukan supervisi, dan melakukan pembinaan
kelembagaan dan penerapan teknologi. Penyusunan RDKK pada batas waktu yang limit
mengakibatkan PPL tidak punya kesempatan untuk melakukan pemeriksaan atas
dokumen RDKK, sementara konten RDKK berimplikasi pada penyaluran input, aplikasi
teknologi, serta besaran kredit yang diterima petani.
RDKK sangat rawan dipermainkan oleh pengurus kelompok dan petugas
pendamping. Penggunaan RDKK menjadi media untuk memperbesar jumlah pinjaman
dari yang semestinya, sementara pengecekatan dan pengawasan atas konsten RDKK
sangat lemah dan minim. Oleh karena itu, penyusunan RDKK dilakukan dalam suatu
rapat kelompok tani yang dihadiri oleh PPL dan Petugas Pendamping dari perusahaan.
Penyusunan RDKK atas kebutuhan dan persetujuan tiap-tiap petani.
Kelayakan Penyaluran dan Penilaian Penggunaan Kredit
Sebagai syarat bagi petani agar dapat melakukan kolaborasi rantai pasok dengan
petani adalah:
1. Memiliki penguasaan atas lahan pertanian dengan status milik, hibah, sewa, gadai,
atau sakap.
2. Memiliki bukti penguasaan atas lahan berupa sertifikat, Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) atau bukti pelunasaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau
bukti transaksi antara petani dan pemilik lahan pertanian.
3. Lahan pertanian pada item 1 (satu) merupakan lahan pertanian sawah beririgasi
(teknis atau setengah teknis), bukan sawah tadah hujan.
4. Petani berpengalaman dalam berusahatani jagung minimal 1 (satu) kali musim
tanam di lahan usahatani yang dikuasai pada item 1 (satu) dengan produktivitas
minimal 6 (enam) ton/hektar jagung tongkol kering panen kadar air 20% s.d 25%.
5. Petani merupakan anggota Kelompok Tani sehamparan dan berdomisili di wilayah
kerja Kelompok Tani.
6. Petani dan ketua Kelompok Tani bersedia menerapkan sebagian atau seluruh paket
teknologi budidaya jagung yang direkomendasikan.
7. Petani dan ketua Kelompok Tani berdomisili dalam satu wilayah desa; saling kenal
nama, wajah dan alamat masing-masing.
8. Rencana Definitif Kegiatan Kelompok (RDKK) disusun oleh petani dan ketua
Kelompok Tani dan memperoleh persetujuan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
dan Tenaga Pendamping (PL) dari perusahaan.
9. Petani dan ketua kelompok tani memiliki sifat yang jujur (siddik), amanah
(menepati janji), tabliq (menyampaikan), dan fatanah (transparan).
Persyaratan Perusahaan Avalis
1. Memiliki paket teknology yang teruji secara ilmiah menghasilkan produktivitas
yang tinggi
Tabel 7. Paket Tekonogy Yang Ditawarkan oleh PT ACS
No
1
2
3
4
5

Paket Teknolgi
Benih Unggul Hibrida NK22
Pupuk Urea
Pupuk NPK
Pupuk Organik Cair
Gramoxon
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Kuantitas
20
300
300
6
3

Satuan
kg/ha
kg/ha
kg/ha
l/ha
l/ha

911

6
Cruiser
7
Calaris
8
Alika
9
Amistartop
Sumber: Petugas Pendamping PT ACS

62,5
1,5
800
800

ml/ha
l/ha
ml/ha
ml/ha

Persyaratan tersedianya paket teknologi yang telah teruji secara ilmiah yang
menghasilkan produktivits yang tinggi merupakan persyaratan yang mesti ada. Daya
tarik kolaborasi rantai pasok terletak pada efektivitas dan efisiensi. Penggunaan benih
unggul hibrida, pemupukan berimbang, dan sistem tanam jajar legowo, serta
penggunaan pestisida nabati (Proyono, dan Muthahanas, 2011) merupakan paket
teknologi mutakhir yang telah teruji kemampuannya dalam meningkatkan produksi. PT
ACS dan beberapa perusahaan lain yang telah membina petani dalam suatu sistem
kemitraan juga membawa paket teknologi masing-masing.
Paket teknologi yang dibawa oleh perusahaan avalis bersifat sukarela, artinya
petani dapat memilah dan memilih komponen teknologi yang akan diadopsi, terutama
paket teknologi pestisida. Pestisida diberikan kepada petani apabila dibutuhkan, yaitu
apabila ada serangan hama dan penyakit, sementara bila tidak ada serangan hama
penyakit, maka petani tidak perlu dipaksakan untuk membeli.
2. Paket teknology diintroduksikan bersamaan dengan paket kredit kepada petani
Salah satu permasalahan yang dihadapi petani dalam mengintroduksi teknologi
adalah terbatasnya jumlah modal yang dimiliki petani. Untuk mengatasi permasalahan
permodalan yang dimiliki petani, maka perusahaan selaku avalis mengupayakan sumber
pembiayaan dari lembaga keuangan atau mengusahakan adanya donasi dari pihak
ketiga. Di antara sumber pembiayaan yang dapat diakses oleh perusahaan adalah Kredit
Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Community Social Responsibility (CSR) Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), seperti
Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
Tabel 8. Pembiayaan Usahatani Jagung Per Hektar
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Komponen
Benih Jagung NK22
Pupuk Urea
Pupuk NPK
Pupuk Organik Cair
Gramoxon
Cruiser
Calaris
Alika
Amistartop
Upah tenaga kerja

Kuantitas Harga Satuan (Rp) Pembiayaan (Rp)
20
70.000
1.400.000
300
2.000
600.000
300
2.500
750.000
6
65.000
390.000
3
85.000
195.000
62,5
2.500
156.250
1,5
295.000
442.500
800
1.500
1.200.000
800
700
560.000
1,0
3.300.000
3.300.000
Jumlah
8.993.750
Sumber: Petugas Pendamping PT ACS
PT Asia Crop Solutin (ACS) menyediakan pembiayaan kepada petani.
Pembiyaan tersebut disampaikan kepada petani dalam bentuk natural dan innatural.
Penyaluran natural terdiri atas benih, pupuk urea, pupuk NPK, pupuk organik cair dan
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pestisida; sementara biaya pengolahan tanah, pemeliharaan dan panen diberikan dalam
bentuk innatura atau tunai
Perusahaan-perusahaan yang menjadi avalis seperti PT Sang Hyang Seri, PT
Pertani, PT Pupuk Kaltim dan lain-lain senantiasa menyediakan pembiayaan dalam
penyelenggaraan kolaborasi (kemitraan) dengan petani. Demikian pula berbagai
program peningkatan produksi pertanian dalam rangka swasembada pangan, pemerintah
senantiasa menyertakan pembiayaan, misalnya program intensifikasi masal (inmas),
program bimbingan masal (bimas), program upaya khusus (upsus) dan program supra
upaya khusus. Program peningkatan produksi di era orde baru disediakan pembiayaan
berupa kredit yang disebut Kredit Usaha Tani (KUT). Demikian program gerakan
peningkatan produksi padi dan jagung (gema palagung) dan program upaya khusus
peningkatan produksi padi, jagung dan kedele (pajale) pada era reformasi disertakan
dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah yang disebut bantuan sosial (bansos) dan
bantuan pemerintah (bantah).
Pembiayaan yang bersumber dari kredit apakah itu KUT atau lainnya senantiasa
menyisakan permasalahan kemaceten kredit. Sampai saat ini sulit ditermukan
pengembalian kredit berlangsung sukses, namun cenderung menghadapi permasalahan
kemacetan yang berujung pada kerugian dialami oleh perusahaan selaku avalis.
Persoalan ini belum terpecahkan hingga saat ini. Pada era reformasi, permasalahan
pembiayaan tersebut diatasi melalui bantuan sosial atau bantuan pemerintah. Bantuan
tersebut berupa hibah yang disalurkan melalui kelompok tani dan tidak perlu
dikembalikan, hanya saja jumlah dana bantuan sosial tersebut tidak dapat menjangkau
seluruh petani. Kelompok Tani yang memiliki akses saja yang berpeluang mendapatkan
bantuan sosial tersebut, sementara sebagian besar kelompok tani dan petani tidak
menerima bantuan sosial tersebut.
3. Memiliki tenaga pendamping lapang yang memberikan bimbingan teknis kepada
kelompok tani
Transfer teknology dan pembiayaan dimungkinkan apabila tersedia agen yang
berperan sebagai penghubung antara perusahaan dengan petani mitra. Yang berperan
sebagai agen penghubung adalah petugas / tenaga pendamping lapang (PL). Keberadaan
PL sangat menentukan bagi terselenggaranya kemitraan (kolaborsi) antara perusahaan
dengan petani. PL bertugas : 1) melakukan pendataan petani calon mitra, 2) menyeleksi
calon petani mitra yang memenuhi persyaratan, 3) mengadakan rapat dan pertemuan, 4)
memberikan pengarahan, penyuluhan dan pendampingan, 5) membuat kontrak /
perjanjian, 6) menyalurkan input / sarana produksi, 7) melakukan pengendalian dan
pembinaan, 8) melakukan suprevisi dan pengarahan, 9) mendiskusikan jadwal tanam,
pembumbunan, pemupukan, pengairan, pengendalian hama, dan panen; 10) membeli
dan menimbang hasil panen, 11) dan tugas lain yang diberikan oleh perusahaan.
PL selain melaksanakan tugas teknis seperti yang disebutkan di atas, PL juga
membina dan mendampingi kelembagaan kelompok tani bersama Penyuluh Pertanian
Lapang (PPL) dari unsur pemerintah, serta berkoordinasi dengan para pemangku
kepentingan di lokasi tugas masing-masing.
Penggunaan mitra media sebagai penghubung antara perusahaan dengan petani
kerap kali tidak efektif, sebab mitra media kerap menyalahgunakan kewenangan yang
diberikan perusahaan. Mitra media yang semestinya membantu kelancaran penyaluran
input/ sarana produksi dan pengembalian pinjaman (kredit) justru menghambat atau
manyelewengkan penggunaan sarana produksi dan pengembalian pinjaman. Sarana
produksi yang seharusnya diberikan kepada petani dijual kepada pihak lain, atau
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pembiyaan yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan petani dipinjam untuk
kepentingan dirinya. Oleh karena itu sebaiknya perusahaan berhubungan langsung
dengan petani mitra.
Sebagai ujung tombak perusahaan, PL dituntut untuk memiliki pengetahuan dan
keterampilan teknis serta mampu mengintroduksikannya kepada para petani di wilayah
kerja masing-masing, serta memiliki kemampuan manajerial dalam mengorganisasikan
sumberdaya yang ditansfer dari perusahaan dan sumberdaya yang dimiliki oleh para
petani. Oleh karena itu, para PL perlu mendapatkan pembekalan serta mendapatkan
panduan dan bimbingan teknis dari perusahaan atau para pihak yang kompeten dalam
bidangnya. Para PL yang bertugas di Kabupaten Lombok Utara telah memenuhi
kemampuan teknis yang dibutuhkan, hanya saja mereka umumnya belum mampu
menyeleksi para petani calon mitra yang memenuhi kriteria 5 C (character, capasity,
capiyal, collateral and consition), serta belum sepenuhnya dapat mengukur dan
menganalisis pedoman 3 R (return, repayment capasity, risk-bearing ability) sebagai
mana yang telah diuraikan di atas.
4. Memiliki kemampuan permodalan yang cukup untuk membeli seluruh produksi
yang dihasilkan petani sesuai harga pasar
Jumlah modal sering menjadi kendala bagi perusahaan dalam menampung
seluruh produksi yang dihasilkan petani, sementara panen berlangsung serentak dalam
waktu yang hampir bersamaan, serta petani mendesak untuk segera dibayarkan hasil
panennya (cash and carry). Petani keberatan apabila hasil panennya tidak segera
dibayar, karena hasil penjualan dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang
sebelumnya telah tertunda. Umumnya petani menginginkan hasil panennya dibayar
tunai sebelum hasil panen diangkut oleh perusahaan.
Perusahaan memiliki modal terbatas akan menunda pembayaran hasil panen
petani, sementara petani butuh hasil panennya dibayar secepat mungkin. Kondisi ini
diperparah apabila perusahaan baru membayar setelah jagung petani dikeringkan dan
dijual kepada pihak ketiga.
Musim panen yang bersamaan menyulitkan bagi perusahaan untuk menerima
hasil panen petani, karena keterbatasan petugas di lapangan yang sanggu menangani
seluruh hasil panen petani. Penjadwalan waktu panen, serta menambah tenaga dan
armada angkutan, serta memiliki mesin pengering (silo) merupan solusi yang dapat
digunakan untuk mengatasi masalah panen, di samping penyediaan modal yang cukup
untuk membayar seluruh hasil panen petani.
Persoalan yang kerap muncul pada musim panen adalah kesepakatan harga
antara petani dengan petugas perusahaan . Penggunaan harga pasar sebagai patokan
sering menimbulkan perselesihian yang berujung pada komplik antara petani dengan
petugas perusahaan. Pedagang pengumpul desa kerap merusak menaikkan harga beli di
atas harga yang ditetapkan perusahaan agar mereka dapat barang, meskipun dengan
melakukan kecurangan ketika penimbangan hasil panen.
5. Penguasaan atas sarana transportasi, gudang penampungan hasil panen, mesin
pemipil dan mesin pengering (silo)
Armada angkutan diperlukan dalam jumlah yang cukup banyak, karena lokasi
usahatani yang terpencar, serta jarak lokasi usahatani dengan lantai jemur atau gudang
yang relatif jauh. Sebagai gambaran bahwa lokasi petani mitra di Kecamatan Bayan dan
Kayangan Kabupaten Lombok Utara, sementara gudang dan lantai jemur berlokasi di
Kecamatan Batu Keliang Kabupaten Lombok Utara. Jarak tersebut relatif jauh yang
membutuhkan waktu 2 sampai 3 jam sekali perjalanan, sehingga satu armada angkutan
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hanya mampu mengangkut 1 sampai 2 kali sehari. Ditinjau dari biaya transportasi dan
waktu tempuh dinilai tidak efisien. Oleh karena itu penempatkan lokasi gudang atau
lantai jemur harus mempertimbangkan aspek efisiensi dengan menggunakan kriteria
material index, apakah dekat lokasi bahan baku atau dekat lokasi konsumen pengguna.
Kesulitan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan adalah tempat penampungan
hasil panen berupa gudang dengan kapasitas yang mencukupi sebagai tempat
penyimpanan hasil panen jagung. Perusahaan yang bermitra dengan petani umumnya
menyewa gudang atau lantai jemur sebagai base camp kegiatan di sentra-sentra
produksi pertanian, umumnya kapasitas gudang tidak mencukupi kkutanebutuhan
karena musim panen berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan, sehingga
terpaksa ditumpuk di luar bangunan gudang. Tempat peny impanan yang tidak
memenuhi syarat dapat menurunkan kualitas jagung,
Perusahaan yang menyelenggarakan kemitraan (berkolaborasi) dengan petani
umumnya menggunakan mesin pemipil jagung. Pemipilan dengan menggunakan tenaga
manusia sudah
ditinggalkan, dan telah beralih menggunakan mesin pemipil.
Perusahaan yang bermitra dengan petani menyediakan mesin pemipil jagung untuk
keperluan sendiri atau menyewakannya kepada petani. Persoalan tenaga kerja untuk
kebutuhan pemipilan telah mampu diatasi melalui penyediaan mesin pemipil tersebut.
Pengeringan jagung hingga penelitian ini dilaksanakan masih menggunakan
energy surya (menjemur) dengan cara menyebarkannya pada lantai jemur yang terbuat
dari campuran pasir semen. Pengeringan dengan cara menjemur tersebut terkendala oleh
cuaca mendung atau hujan, sehingga menghambat proses pengeringan. Keterlambatan
pengeringan mengakibatkan jagung ditumbuhi jamur, serta dapat mengakibatkan
timbulnya aplatoxin. Jagung yang tercemar aplatoxin ditolak oleh pabrik pakan ternak
selaku industri pengguna jagung. Pabrik pakan ternak merupakan user tersebesar jagung
di Indonesia. Jagung yang terkena aplatoxin harganya merosot, karena pembelinya
terbatas pada peternak ayam petelur.
Kendala tenaga kerja pada musim panen juga dialami oleh petani, karena pada
musim panen, permintaan tenaga kerja meningkat derastis, sehingga waktu panen
ditentukan oleh kesempatan dan kesediaan buruh tani. Petani mitra akan sangat terbantu
apabila perusahaan selaku avalis mampu menyediakan mesin panen (combine
harvester), yaitu mesin panen otomatis yang langsung mengolah jagung menjadi jagung
pipil kering panen. Jagung pipil panen langsung dipindahkan ke truk pengangkut untuk
diangkut langsung ke mesin pengering (silo). Pemanfaatan mesin panen akan
meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penangan panen dan pascapanen. Juga
dapat menghindari petani menjual hasil panennya ke pihak lain, sehingga perusahaan
dapat memotong hasil penjualan petani dengan kredit yang telah diterimanya.
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Prosedur Operasional Baku
1.Pemilihan Lokasi, Seleksi UMKM dan Petani Mitra

Gambar 1 Prosedur Operasional Baku (POB) Seleksi Lokasi, UMKM dan Petani Mitra
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2. Aliran Informasi, Teknologi dan Pembiayaan

STOKIS /
TOKO /
KIOS

BUMN/BUMS

PEMERINTAH
DAERAH (SKPD)

UMKM/
BUMDES

UPTD / UPT
PENYULUHAN

KELOMPOK
TANI / PETANI

PENYULUH
PERTANIAN
LAPANGAN

Keterangan:
Aliran sarana produksi (input) pertanian
Aliran pembayaran sarana produksi (input) pertanian
Aliran produk (output) pertanian
Aliran pembayaran produk (output) pertanian
Aliran informasi, teknologi dan pembiayaan (bantuan
pemerintah)

Gambar 2. Rancangan Kolaborasi Rantai Pasok Pada Pengembangan Agribisnis
Jagung Model Bantuan Pemerintah

PETERNAK AYAM PETELUR

BANK

UMKM/
BUMDES

UPTD / UPT
PENYULUHAN

KELOMPOK
TANI / PETANI

STOKIS / TOKO /
KIOS SAPRODI

Keterangan:
Aliran sarana produksi (input) pertanian
Aliran pembayaran sarana produksi (input) pertanian
Aliran informasi dan teknologi
Aliran produk (output) pertanian
Aliran pembayaran produk (output) pertanian
Aliran pembiayaan

Gambar 3. Rancangan Kolaborasi Rantai Pasok Pada Pengembangan Agribisnis
Jagung Model Kearifan Lokal
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KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Sasaran pengembangan agribisnis jagung adalah petani yang menguasai lahan
pertanian minimal 0,25 ha, di kawasan lahan pertanian beririgasi air tanah atau air
permukaan baik teknis maupun setengah teknis, memiliki akses terhadap kelompok
tani sehamparan (kawasan), serta bersedia menerapkan teknologi buidaya pertanian
dan rekayasa sosial yang diintroduksikan.
b. Perusahaan yang berperaan sebagai leader dalam pengembangan agribisnis jagung
adalah perusahaan yang memiliki paket teknologi yang telah memenuhi target
produktivitas minimal 6 ton/ha yang diintroduksikan kepada petani melaui tenaga
pendamping lapangan, serta memiliki kemampuan membayar secara tunai
berdasarkan harga pasar seluruh produksi jagung yang dihasilkan oleh petani mitra.
c. Peruahaan berkewajiban melakukan uji teknologi berupa demfarm dan demarea di
lokasi pengembangan agribisnis sebelum paket teknologi diintroduksikan kepada
petani dengan menyediakan bantuan pembiayaan sesuai kebutuhan petani.
d. Kolaborasi rantai pasok antara petani mitra dengan perusahaan dimungkinkan
apabila dilakukan dengan mengikuti prosedur operasional baku : pemilihan lokasi,
seleksi mitra media dan tenaga pendamping lapang dan petani yang terhimpun
dalam Kelompok Tani sehamparan (kawasan).
2. Saran
a. Untuk memastikan terselenggaranya kolaborasi rantai pasok pada pengembangan
agribisnis jagung di Kabupaten Lombok Utara diperlukan adanya hasil uji teknologi
di lokasi yang memenuhi persyaratan agroklimat dan persyaratan yang mesti
dipenuhi oleh petani mitra dan perusahaan.
b. Diperlukan keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), UMKM/Bumdes
dan masyarakat dalam pengembangan agribisnis jagung.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis agroforestri berbasis kelapa dan aren secara
finansial di Kabupaten Kolaka. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka pada
Bulan Mei hingga Agustus. Responden ditentukan secara acak sederhana (simple
random sampling). Analisis data yang digunakan adalah NPV, NBCR, dan IRR. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat belas pola agroforestri berbasis kelapa
dan aren yag diusahakan secara subsisten di Kabupaten Kolaka, yaitu: pola (1) kelapaaren, (2) kelapa-aren-kakao, (3) kelapa-aren-kakao-cengkeh, (4) kelapa-aren-cengkehdurian-langsat, (5) aren-cengkeh-durian-langsat, (6) aren-kakao-cengkeh, (7) kelapaaren-kakao-langsat, (8) kelapa-aren-kakao-cengkeh-langsat, (9) kelapa-aren-durianlagsat, (10) aren-kakao-durian-langsat, (11) kelapa-aren-kakao-durian-langsat, (12)
aren-langsat, (13) kelapa-kakao-cengkeh-durian, (14) aren kakao. Pola 3 agroforestri
terbanyak diusahakan oleh masyarakat petani (28.57%). Hasil analisis finansial
menunjukkan bahwa pola agroforestri tersebut adalah yang paling layak secara
finansial. Hal ini didukung dengan nilai NPV, NBCR, dan IRR yang tertinggi diantara
ketigabelas pola agroforestri lainnya.
Kata Kunci: agroforestri, analisis finansial, aren, kelapa, subsisten.

LATAR BELAKANG
Kebun-kebun agroforestri asli Indonesia memperlihatkan ciri-ciri yang pantas
diberi perhatian dalam kerangka pembangunan pertanian dan kehutanan, khususnya
untuk daerah-daerah yang kurang subur. Pada daerah-daerah tersebut hanya tanaman
tahunan saja yang dapat berproduksi secara berkelanjutan, sedangkan untuk tanaman
pangan dan tanaman musiman lain hanya dimungkinkan melalui pemupukan besarbesaran (Rianse dan Abdi, 2010).
Agroforestri merupakan salah satu model pertanian berkelanjutan yang tepatguna, sesuai dengan keadaan petani (Rianse dan Abdi, 2010). Agroforestri pada
umumnya dianggap hanya sebagai "kebun dapur" yang tidak lebih dari sekedar
pelengkap sistem pertanian lainnya, di mana produksinya hanya dikhususkan untuk
konsumsi sendiri dengan menghasilkan hasil-hasil sampingan. Menurut Sanches (1995),
secara ekonomi penerapan agroforestri mengandung empat hal penting yaitu: (1)
persaingan, (2) diversifikasi yang beragam, (3) rentabilitas ekonomi, dan (4)
kelestarian/keberlanjutan. Dikaitkan dengan aspek kelestarian ekosistem, kemakmuran
dan kesejahteraan ekonomi, ketahanan pangan dan daya lenting (ketangguhan)
masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi, diduga pilihan usahatani dengan
menerapkan pola agroforestri adalah merupakan solusi yang tepat.
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Agroforestri merupakan salah satu sistem pertanaman yang memiliki banyak
manfaat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Tanaman aren dan kelapa
memiliki manfaat konservasi yang sangat baik (Abdullah, 2014). Oleh karenanya pola
agroforestri dengan berbasis aren dan kelapa merupakn salah satu pendukung utama
keberlanjutannya suatu pola agrodorestri.
Pola agroforestri telah menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di
Sulawesi Tenggara.
Pola agroforestri dikembangkan dengan pola agroforestri
sederhana maupun kompleks. Terdapat berbagai pola agroforestri berbasi kelapa dan
aren yang diusahakan masyarakat di Kabupaten Kolaka. Ini karena selain manfaat
konservasi dari kelapa dan aren adalah juga karena nilai ekonomi dari nira aren dan
kelapa. Pola agroforestri ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, namun
kajian mengenai kelayakan finansial pengembangan keberlanjutan agroforestri berbasis
kelapa dan aren masih sangat minim. Dengan demikian, penilitian ini penting untuk
mengidentifikasi pola-pola agrforestri berbasis kelapa dan aren yang dilakukan
masyarakat disertai dengan analisis kelayakan finansialnya.

BAHAN DAN METODA
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka yang meiliki pola agroforestri
berbasis kelapa dan aren. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juni – Agustus 2016.
Teknik Pengumpulan Data
Terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini,
yaitu:
a.

Teknik survei: metode pengumpulan informasi dengan mendatangi pada lokasi
agroforestri dan bertemu langsung petani dan melakukan wawancara menggunakan
daftar pertanyaan yang telah terstruktur atau kuisioner.
b. Teknik pencatatan: metode pengumpulan informasi dengan melakukan pencatatan
data-data pendukung dari instansi terkait.
c. Kajian Pustaka: metode pengumpulan informasi dengan cara mencermati bukubuku teks, jurnal-jurnal penelitian, dan bahan lainnya yang relevan sebagai
landasan teori dalam penelitian ini.
Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini, antara lain: benefit, cost, suku bunga, discount
factor.
Analisis Data
Indikator kelayakan usaha tani dari aspek ekonomi diukur dari nilai Net Present
Value (NPV), Benefit Cost, Ratio (BCR), dan Internal Rate of Return (IRR), (Tabel 1).
Jika nilai NPV > 0, BCR > 1, dan IRR > i.
Tabel 1. Indikator dan Kriteria Keputusan dalam Analisis Finansial
Indikator
NPV

Rumus
NPV=
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BCR

BCR > 1
BCR=

IRR

IRR=

+

-

)

IRR > i

Keterangan:
NPV (Net Present Value)
Bt (Benefit)
Ct (cost)
t
BCR (Benefit Cost Ratio)
i
NPV+
NPV-

=
=
=
=
=
=
=
=

nilai bersih sekarang
penerimaan pada tahun 2016
biaya pada tahun 2016
periode peroduksi
rasio antara penerimaan dan biaya
suku bunga
nilai NPV positif
nilai NPV negatif

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola Agroforestri Berbasis Kelapa dan Aren
Sistem agroforestri telah lama dilakukan oleh masyarakat petani di Kabupaten
Kolaka. Pada praktiknya mereka tidak menyadari bahwa praktik usahatani yang telah
mereka lakukan adalah suatu sistem agroforestri. Praktik agroforestri adalah secara
subsisten, sehingga tidak ada upaya-upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produk
yang signifikan. Sistem agroforestri di Kabupaten Kolaka baru sebatas diversifikasi
jenis tanaman jangka panjang dalam satu luasan lahan. Responden hanya melakukannya
sebagai suatu rutinitas secara teknik budidaya, pemanenan, dan pemasarannya yang
seringkali tanpa adanya pengolahan hasil panen. Responden juga hanya memanfaatkan
bagian tanaman utama, yaitu bagian buah dari tanaman kelapa, kakao, cengkeh, durian,
dan langsat, serta nira dari pohon aren. Responden belum banyak memanfaatkan
bagian-bagian tanaman lainnya (daun, batang, akar, limbah dari produk utama, ijuk)
baik untuk kebutuhan keluarganya apalagi untuk dikomersialkan. Dengan demikian,
manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam suatu sistem agroforestri belum
sepenuhnya disadari.
Pola-pola agroforestri yang terdapat pada masyarakat di Kabupaten Kolaka sangat
beragam. Berdasar pada kondisi biofisik lahannya, kelapa dan atau aren tumbuh di
hampir di setiap lahan perkebunan masyarakat tani di Kabupaten Kolaka. Beberapa pola
agroforestri yang terditentifikasi dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat empat belas pola agroforestri berdasarkan
kombinasi jenis tanaman yang diusahakan pada tiap luasan lahan responden. Tanaman
kelapa dan aren cukup dominan bersama-bersama berada dalam suatu luasan lahan. Hal
ini ditunjukkan bahwa terdapat delapan (8) pola agroforestri yang dua diantara
komponen tanamannya adalah kelapa dan aren.
Tabel 2. Pola Agroforestri Berbasis Kelapa dan Aren di Kabupaten Kolaka, 2016

No

Pola Agroforestri

Jumlah
Respode
n (%)

Rata-Rata
Komposisi
tanaman (%)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kelapa-Aren
Kelapa-Aren-Kakao
Kelapa-Aren-KakaoCengkeh
Kelapa-Aren-CengkehDurian-Langsat
Aren-Cengkeh-DurianLangsat
Aren-Kakao-Cengkeh
Kelapa-Aren-KakaoLangsat
Kelapa-Aren-KakaoCengkeh-Langsat
Kelapa-Aren-DurianLangsat
Aren-Kakao-DurianLangsat
Kelapa-Aren-kakaoDurian-Langsat
Aren-Langsat
Kelapa-Kakao-CengkehDurian
Aren-Kakao

7.14
17.86

60 : 40
20 : 15 : 65

0.75
1.10

133
799

28.57

4 : 2 : 74 : 20

1.33

1.015

3.57

2 : 11 : 22 : 55 : 3
:7

1.50

303

7.14

6 : 45 : 30 : 13 : 6

2.00

104

7.14

1 : 86 : 13

2.50

729

3.57

1 : 1 : 49 : 49

0.50

2.030

3.57

1 : 1 : 94 : 2 : 2

0.50

936

3.57

20 : 12 : 34 : 34

1.00

148

3.57

10 : 75 : 5 : 10

0.24

1.667

3.57

1 : 1 : 94 : 2 : 2

1.00

1.012

3.57

88 : 12

3.00

57

3.57

4 : 70 : 23 : 3

1.00

356

3.57

2 : 98

0.50

820

Berdasarkan Tabel 2 selanjutnya diketahui bahwa kombinasi tanaman aren tanpa
kelapa lebih banyak terdapat pada pola agroforestri, yaitu sebanyak lima (5) pola,
sedangkan kombinasi kelapa tanpa aren hanya sebanyak satu (1) pola. Ini berarti bahwa
tanaman aren sangat potensial tumbuh di Kabupaten Kolaka, meskipun belum
dibudidayakan khusus oleh responden (tumbuh liar).
Tanaman budidaya yang dominan diusahakan oleh responden dalam suatu sistem
agroforestri adalah kakao. Responden dominan mengusahakan kakao secara
agroforestri. Tabel 2 menujukkan terdaat 9 pola agroforestri berbasis kelapa dan aren
yang salah satu komposisi tanamannya adalah kakao, yaitu pada pola 2, 3, 6, 7, 8, 10,
11, 13, 14. Pada kesembilan pola tersebut, persentase tanaman kakao adalah yang
tertinggi (rata-rata ≥ 49%). Ini berarti bahwa tanaman kakao merupakan tanaman utama
diantara jenis tanaman lainnya. Meskipun demikian, kajian penelitian ini lebih fokus
pada kelapa dan aren karena manfaatnya sebagai penghasil bahan baku utama
komoditas gula merah. Ini penting karena gula merah adalah kebutuhan pokok (seharisehari) masyarakat Sulawesi Tenggara sehingga diperlukan kemandirian sebagai
produsen gula merah. Pengkombinasian kelapa dan atau aren dengan tanaman-tanaman
jangka panjang lainnya akan semakin meningkatkan nilai sosial, dan ekonomi dari
setiap pola-pola agroforestri yang terdapat di Kabupaten Kolaka.
Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa pola agroforestri berbasis kelapa dan aren
yang dominan diusahakan oleh responden adalah pola ketiga yaitu kelapa-aren-kakao
cengkeh (28.57%). Keempat jenis tanaman ini ditanam dengan jarak yang tidak
beraturan dan tidak teratur, merupakan spot-spot. Hal yang berbeda pada tanaman aren
adalah karena tanaman ini tidak ditanam dengan sengaja namun tumbuh dengan
sendirinya dan selanjutnya dibiarkan tumbuh besar untuk kemudian dimanfaatkan nira
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dan atau ijuk, daun, batangnya. Pada pola ketiga ini, tanaman utamanya adalah kakao
yaitu sebanyak 74% dari total tanaman. Meskipun demikian hasil dari tanaman cengkeh
memberikan kontribusi benefit terbesar dibandingkan kelapa, aren, ataupun kakao. Ini
karena cengkeh memiliki nilai ekonomi sangat tinggi, mencapai Rp 90.000 per kg.
Berdasarkan Tabel 2, rata-rata jumlah pohon per Ha masih sangat bervariasi
diantara responden, terlihat variasi yang sangat lebar. Rata-rata jumlah pohon per hektar
pada pola 12 hanya sebanyak 57 pohon sedangkan pada pola 7 mencapai 2.030 pohon.
Hal ini disebabkan karena tidak berarturannya jarak tanaman, terutama pula karena
pohon aren yang tumbuh liar sehingga tanpa jarak tanam.
Kelayakan Finansial Agroforestri Berbasis Kelapa dan Aren
Pola-pola agroforestri agroforestri berbasis kelapa dan aren sebagaimana pada
Tabel 2 telah sejak lama diusahakan oleh responden. Namun demikian, perlu dianalisis
kelayakan finansialny nsehingga dapat dirumuskan suatu pola agroforestri yang dapat
berdampak positif bagi kesejahteraan responden secara berkelanjutan. Hasil analisis
kelayakan fiansial tiap pola agroforestri berbasis kelapa dan aren ditunjukkan dengan
nilai Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost Ratio (NBCR), dan Internal Rate
Return (IRR). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.
Nilai NPV yang semakin besar menunjukkan semakin besarnya penerimaan
bersih di waktu sekarang dengan tingkat rendemen tahunan (i) sebesar rata-rata sebesar
20%. Kelayakan berdasarkan niai NPV diperkuat dengan nilai NBCR yang
menunjukkan besarnya benefit yang dapat diperoleh untuk setiap Rp 1 cost yang
dikeluarkan setiap tahun tertentu. Kelayakan finansial setiap pola agroforestri berbasis
kelapa dan aren juga harus berdasarkan nilai IRR, dimana semakin besar nilai IRR
dibandingkan nilai social discount rate (i) nya berarti semakin besar kemampuan suatu
pola agroforestry untuk mengembalikan investasi dan menghasilkan benefit.
Tabel 3. Hasil Analisis Kelayakan Finansial Agroforestri berbasis Kelapa dan aren di
Kabupaten Kolaka, 2016

No

1
2

3

4
5
6
7

8

Pola
Agroforestri

Kelapa-Aren
Kelapa-ArenKakao
Kelapa-ArenKakaoCengkeh
Kelapa-ArenCengkehDurian-Langsat
Aren-CengkehDurian-Langsat
Aren-KakaoCengkeh
Kelapa-ArenKakao-Langsat
Kelapa-ArenKakaoCengkehLangsat

NPV

NBCR

(1,164,000.00)

-

IRR
(i=0%)

Keterangan
Urutan
Kelayakan
Kelayaka
n

BI Rate

tidak layak

215,741,524.15

12.30

47.75

layak

2

6.50%
(21 Juli 2016)

1,514,034,703.4
8

92.05

93.50
(i=20%)

layak

1

(sumber:
ttp://www.bi.go.

133,911,789.47

57.39

layak

3

id/id/moneter/bi
-rate/data

57,707,632.07

35.90

layak

7

/Default.aspx)

76,333,544.41

23.84

layak

4

53,990,980.27

7.13

85.35
(i=20%)
71.76
(i=20%)
59.83
(i=20%)
25.70
(i=20%)

layak

8

9,266,715.01

3.16

18.19
(i=15%)

layak

9
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9

Kelapa-ArenDurian-Langsat
Aren-KakaoDurian-Langsat
Kelapa-Arenkakao-DurianLangsat

1,444,384.31

1.38

(21,366,665.00)

0.80

58,686,723.02

14.30

(6,213,339.67)

(0.01)

13

Aren-Langsat
Kelapa-KakaoCengkehDurian

67,515,086.33

36.37

14

Aren-Kakao

150,000.00

1.01

10

11
12

4.20
(i=3%)
10.25
(i=0%)
62.42
(i=20%)
(i=0%)
67.42
(i=20%)
0.09
(i=0%)

layak

10

tidak layak

layak

6

tidak layak

layak

5

tidak layak

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa ada empat (4) pola agroforestri yang tidak
layak secara finansial, yaitu pola 1, 10, 12, dan 14. Pola 1, 10, dan 12 tidak layak karena
karena nilai NPV nya negatif dan NBCR nya lebih kecil dari 1, sedangkan pola 14 tidak
layak karena nilai IRR nya lebih kecil dari tingkat suku bunga berlaku (6.5%), dan lebih
kecil dari social discount rate (i) atau tingkat rendemen yang diharapkan. Ini berarti
keputusan berinvestasi pada keempat pola tersebut akan membawa kerugian. Pola 9,
meskipun nilai IRR nya > i namun social discount rate (i) nya hanya 3%. Ini berarti
bahwa Pola 9 hanya dapat memberikan rendemen atau benefit tiap tahunnya sebesar
3%. Ini jauh lebih kecil dibandingkan pola-pola agroforestri berbasis kelapa dan aren
lainnya yang mamu memberikan rendemen hingga 20%.
Tabel 3 menunjukkan bahwa pola agroforestri berbasis aren yang paling tinggi
nilai kelayakannya adalah pola 3 (Kelapa-Aren-Kakao-Cengkeh). Nilai NPV, NBCR,
dan IRR pola ketiga adalah tertinggi diantara kesepuluh pola lainnya yang juga layak
secara finansial. Hal ini ditunjang dengan nilai ekonomi dari komoditi cengkeh yang
cukup tinggi, dimana harga cengkeh sebesar Rp 90.000 per kilogramnya.
Tanaman kakao adalah tanaman yang dominan diusahakan bahkan menjadi salah
satu tanaman khas di Kabupaten Kolaka. Tanaman kakao menjadi pilihan sebagian
masyarakat di Kabupaten Kolaka karena nilai ekonominya yang cukup tinggi. Namun
demikian, pola 10 dan 14 ternyata tidak layak meskipun tanaman kakao sebagai salah
satu komposisi tanamannya. Dapat dijelaskan bahwa kelayakan suatu pola agroforestri
juga dipengaruhi oleh luas lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola agroforestri
dengan luasan lahan lebih kecil dari 1 hektar adalah tidak layak secara finansial. Ratarata luas lahan pada pola 10 hanya 0.24 Ha, dan pola 14 rata-rata seluas 0.50 Ha. Hal
yang berbeda pada pola 7 dan 8, layak secara ekonomi meskipun rata-rata luasan
lahannya hanya 0.5 Ha. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada pola 8 terdapat tanaman
cengkeh yang nilai ekonominya lebih tinggi dibandingkan tanaman kakao sehingga
meningkatkan benefitnya. Sementara pola 7, kelayakannya ditunjang oleh jumlah
tanaman langsat yang cukup banyak (rata-rata 500 pohon) sehingga luasan lahan
termanfaatkan optimal.
Tabel 3 menunjukkan bahwa pola 10 dan 14 tidak layak secara finansial meskipun
terdapat tanaman kakao sebagai salah satu komposisi tanamannya. Demikian pula pada
Pola 8 (Kelapa-Aren-Kakao-Cengkeh-Langsat), meskipun terdapat tanaman kakao
namun tingkat kelayakannya sangat rendah (urutan terakhir) dengan i hanya 15%. Hal
ini dapat dijelaskan bahwa produktivitas dan kualitas kakaonya rendah. Produktivitas
ideal tanaman kakao adalah 3.000 kg/ha/tahun, sedangkan pada pola 10 dan 14 rata-rata
produktivitas hanya 250 kg/ha/tahun. Rata-rata harga jual biji kakao pada responden di
pola 10 dan 14 juga hanya Rp 25.000/kg sedangkan ada responden lain yang harga
jualnya mencapai Rp 30.000/kg. Dengan demikian, sangat diperlukan kajian agronomis
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khusus mengenai teknik budidaya, dan pemanenan sehingga dapat meningkatkan
produktifitas dan kualitas pada agroforestry berbasis kelapa dan aren secara
berkelanjutan.
Hal yang menarik bahwa terdapat kemiripan komposisi tanaman pada pola 8
dengan pola 3 sebagai pola agroforestri berbasis kelapa dan aren dengan tingkat
kelayakan fnansial tertinggi. Perbedaannya hanya pada adanya tanaman langsat pada
pola 8. Meskipun demikian, tingkat kelayakan fiansialnya berkebalikan, pola 3
kelayakannya finansialnya tertinggi sedangkan pola 8 terendah kelayakan finansialnya.
Hal ini dapat dijelaskan bahwa tingkat kelayakan finansial pada pola 3 dan 8
dipengaruhi oleh rata-rata luas lahan yang berkontribusi pada efisiensi biaya. Rata-rata
luas lahan responden pada Pola 3 adalah 1.33 Ha sedangkan pada Pola 8 hanya seluas
0.5Ha. Hal lain adalah perbedaan persentase komposisi tanaman di tiap pola agroforestri
tersebut. Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa komposisi tanaman cengkeh yang
memiliki nilai ekonomi sangat tinggi pada Pola 3 adalah sebesar 20%, sedangkan pada
pola 8 hanya sebesar 2%. Hal ini tentu saja menyebabkan perbedaan benefit yang cukup
besar diantara pola 3 dan 8 sehingga mempengaruhi kemampuan pengembalian
investasi dan besarnya penerimaan bersih saat sekarang.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:
a). Terdapat 14 (empat belas) pola agroforestri berbasis kelapa dan aren yang
diusahakan secara subsisten di Kabupaten Kolaka. Pola 3 agroforestri (kelapa-arenkakao-cengkeh) terbanyak diusahakan oleh masyarakat petani di Kabupaten Kolaka
(28.57%).
b). Hasil analisis finansial menunjukkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) pola agroforestri
berbasis kelapa dan aren yang layak secara finansial, dan 4 (empat) pola yang tidak
layak. Pola agroforestri 3 adalah yang paling layak secara ekonomi, karena nilai
NPV, NBCR, dan IRR nya tertinggi diantara kesepuluh pola agroforestri berbasis
kelapa dan aren lainnya yang layak secara finansial.
Saran
Hal yang dapat disarankan dari hasil penelitian ini, antara lain; agar petani selalu
memepertahankan tanaman aren dan atau kelapa bahkan membudidayakannya dengan
lebih baik dalam sistem agroforestrinya karena besarnya manfaat lingkungan, ekonomi,
dan sosial dari tanaman tersebut. Pengoptimalan manfaat ekonomi dari sistem
agroforestri berbasis tanaman kelapa dan aren dapat dilakukan dengan penanaman
cengkeh lebih banyak, serta penambahan luas lahan. Selanjutnya, disarankan kepada
pmerintah, swasta, dan perguruan tinggi dapat berkolaborasi untuk mendampingi dan
memfasilitasi petani dalam memasyarakatkan sistem agroforestri yang bernilai ekonomi
dan berkelayakan finansial tinggi.
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ABSTRAK
Perubahan iklim yang terjadi saat ini berdampak terhadap perubahan awal musim
tanam. Perubahan awal musim tanam perlu diantisipasi dengan suatu pedoman. Inovasi
teknologi yang bisa dijadikan pedoman untuk menentukan awal tanam adalah Sistem
Informasi Kalender Tanam Terpadu. Sistem Informasi Kalender Tanam Terpadu
memberikan informasi diataranya rekomendasi awal waktu tanam. Untuk mengetahui
keakuratan rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem ini, terutama waktu tanamnya
maka perlu dilakukan kajian berupa kegiatan validasi di tingkat lapangan. Kegiatan
kajian ini telah dilakukan di Subak Riang, Desa Rianggede, Kecamatan Penebel,
Kabupaten Tabanan, Bali pada MT. III (MK-2) TA. 2014. Rekomendasi waktu tanam
yang dianjurkan oleh sistem informasi kalender tanam terpadu pada MT III di
Kecamatan Penebel adalah Agustus I-II. Ketepatan rekomendasi sistem ini terhadap
pertumbuhan dan produksi padi dikaji dengan menggunakan rancangan acak kelompok
(RAK) tiga perlakuan diulang lima kali. Perlakuan yang dimaksud adalah : waktu
tanaman dimajukan dua dasarian dari rekomendasi sistem informasi katam, dimana
waktu tanam padi pada bulan Juli II-III I (l1); waktu tanam disesuaikan dengan
rekomendasi katam, yaitu Juli Agustus I-II (l2), dan waktu tanam diundurkan dua
dasarian dari rekomendasi katam, yaitu tanam padi bulan September I-II (l3). Parameter
tanaman yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah anakan, panjang malai, jumlah
gabah isi dan hampa per malai, bobot 1000 biji dan hasil gabah kering panen per hektar.
Hasil analisis statistik menunjukkan perlakuan berpengaruh nyata terhadap semua
parameter tanam yang diamati, kecuali panjang malai. Produktivitas padi tertinggi
dihasilkan oleh perlakuan l2, yaitu 8,23 ton GKP/ha. Meningkat sebesar 11,28 % dari
perlakuan l1 dan 16,72 % dari perlakuan l3.
Kata kunci : awal tanam, kalender tanam dan tanaman padi
ABSTRACT
Climate change is happening now resulted in a change early in the season. Changes
should be anticipated early in the season with a manual. Technological innovations that
can be used as guidelines to determine the beginning of the planting is the Integrated
Information System Planting Calendar. Planting Calendar Integrated Information
System provides information including initial recommendations planting time. To
determine the accuracy of the recommendations generated by these systems, especially
when planting it is necessary to study the form of validation activities at the field level.
This research activity has been carried out in Subak Carefree, Village Rianggede,
Penebel District, Tabanan, Bali on MT. III (MK-2) TA. 2014. Recommended time of
planting is recommended by planting calendar integrated information system on MT III
in District Penebel was August I-II. The accuracy of this system on the growth and
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

929

production of rice examined using a randomized block design (RAK) three treatment
was repeated five times. The treatment in question is: when the plant moved forward
two dasarian of recommendations katam information system, by which time the rice
planting in July II-III I (l1); planting time katam adjusted to the recommendations,
namely July August I-II (l2), and the time of planting is delayed two katam dasarian of
recommendations, namely rice planting in September I-II (l3). Parameters measured
were plant height, number of tillers, panicle length, number of grains per panicle fill
and empty, the weight of 1000 seeds and harvested dry grain yield per hectare.
Statistical analysis showed a significant effect of treatment on all parameters were
observed planting, except panicle length. The highest productivity of rice produced by
the treatment of l2, ie 8.23 ton GKP / ha. An increase of 11.28% from 16.72% treatment
l1 and l3 of treatment.
Keywords: early planting, crop calendars and rice crops
LATAR BELAKANG
Variabilitas dan perubahan iklim sebagai akibat pemanasan global (global
warming) merupakan salah satu tantangan terpenting pada milenium ke tiga. Kajian
menunjukkan, pemicu terjadinya pemanasan global adalah perkembangan industri yang
sangat cepat selama 50 tahun terakhir. Perubahan iklim berdampak terhadap kenaikan
frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim, perubahan pola hujan, serta
peningkatan suhu dan permukaan air laut (Sumaini et al., 2010).
Perubahan iklim akan berdampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan,
terutama sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Perubahan iklim merupakan
proses alami yang akan terjadi secara terus menerus dalam jangka panjang. Oleh karena
itu, strategi antisipasi dan penyiapan inovasi teknologi merupakan aspek kunci yang
harus menjadi rencana strategis Kementerian Pertanian dalam rangka menyikapi
perubahan iklim dengan mengembangkan pertanian yang tahan (resilience) terhadap
perubahan iklim. Sehingga dengan demikian, perlu dilakukan pengkajian yang
komprehensif dan terpadu terhadap dampak perubahan iklim, serta strategi antisipasi
dan teknologi adaptasinya. Dampak perubahan iklim yang begitu besar terhadap sektor
pertanian memerlukan peran aktif dari berbagai pihak untuk mengantisipasi dampaknya
melalui upaya mitigasi dan adaptasi.
Teknologi adaptasi bertujuan melakukan penyesuaian terhadap dampak dari
perubahan iklim untuk mengurangi risiko kegagalan produksi pertanian. Teknologi
adaptasi meliputi penyesuaian waktu tanam, penggunaan varietas unggul tahan
kekeringan, rendaman, dan salinitas, serta pengembangan teknologi pengelolaan air.
Penyesuaian waktu dan pola tanam merupakan upaya yang sangat strategis guna
mengurangi atau menghindari dampak perubahan iklim akibat pergeseran musim dan
perubahan pola curah hujan, yang semuanya ini terdapat dalam Sistem Informasi
Kalender Tanam Terpadu (SI Katam).
SI Katam untuk padi, jagung, dan kedelai di lahan sawah di Indonesia disusun
oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian agar para pemangku kebijakan,
penyuluh, petani, dan pengguna inovasi lainnya dapat melakukan adaptasi terhadap
perubahan iklim. SI Katam merupakan pedoman bagi Dinas Pertanian, penyuluh, dan
petani dalam menetapkan pola dan waktu tanam yang tepat, sesuai dengan kondisi iklim
di setiap kecamatan, yang kini telah dipadukan dengan rekomedasi penggunaan
varietas, pemupukan, dan kebutuhan sarana produksi.
Untuk mendapatkan SI Katam tersebut dapat diakses melalui portal
www.litbang.pertanian.go.id. SI Katam ini juga dapat diperoleh dalam bentuk fisik di
BP3K tiap kecamatan. Untuk versi digital, SI Katam juga tersedia dalam aplikasi
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berbasis
Android
yang
dapat
diunduh
melalui
https://play.google.com/store/apps/details?id=som.litbang.katamterpadu. Saat ini pun
telah tersedia Kalender Tanam Terpadu dalam bentuk website di laman
http://katam.info (Anon., 2012; dan Anon., 2016).
Informasi mengenai teknologi spesifik lokasi, terutama menyangkut awal tanam
padi yang dihasilkan oleh SI Katam untuk mengantisipasi perubahan iklim perlu
divalidasi dan dikaji di musim tanam yang berbeda. Hasil kajian menunjukkan
penggunaan rekomendasi awal tanam dari SI Katam di Subak Tibubeleng dan Subak
Riang pada MT II (MK-1) tahun 2013 produktivitas padi yang dihasilkan lebih tinggi
bila dibandingkan dengan awal tanam yang dimajukan atau dimundurkan dua dasarian
(Aribawa dan Aryawati, 2014 dan Duwijana dan Aribawa, 2014, Aribawa dan Budiana,
2016).Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan produksi
tanaman padi yang ditanam dengan waktu tanam yang berbeda pada musim tanam ke
tiga (MK-II) di Subak Riang, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali.
BAHAN DAN METODA
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam kajian ini adalah pupuk anorganik dan pupuk
organik dari limbah ternak sapi, seperti pupuk urea, phonska, dan bahan lainnya. Selain
itu digunakan varietas unggul Ciherang. Sedangkan alat yang digunakan adalah alat
untuk bercocok tanam, meteran, timbangan dan alat-alat yang lainnya.
Rancangan Percobaan
Kajian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan tiga
perlakuan diulang lima kali. Sebagai perlakuan adalah awal tanam padi yang dimajukan
minimal dua dasarian dari awal tanam yang dihasilkan oleh SI Katam; awal tanam padi
disesuaikan dengan awal tanam yang dihasilkan oleh SI Katam, dan awal tanam padi
diundurkan minimal dua dasarian dari awal tanam yang dihasilkan oleh SI Katam.
Perlakuan yang dimaksud adalah : waktu/awal tanam padi pada bulan Juli II-III, 11 Juli
2014 (l1); waktu tanam disesuaikan dengan rekomendasi katam, yaitu Agustus I-II, 6
Agustus 2016 (l2), waktu/awal tanam tanam padi bulan September I-II, 4 September
2014 (l3). Perlakuan yang dikaji ini diulang lima kali. Luas petak yang digunakan
disesuaikan dengan luas petak alami petani yang terlibat dalam kajian ini, dimana petani
kooperator ( 9 orang) digunakan sebagai ulangan.
Lokasi dan Waktu Kajian
Kajian dilakukan di lahan sawah milik petani di Subak Riang, Desa Rianggede,
Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kajian ini dilaksanakan pada
musim tanam (MT) III (MK-2) , yaitu dari bulan Juli 2014 s/d Januari 2015.
Pendekatan
Kegiatan ini, berdasarkan jenisnya termasuk kegiatan pengembangan. Oleh
karena itu, untuk mensukseskan kegiatan ini diperlukan kerjasama antar instansi terkait
di daerah (dari tingkat provinsi sampai tingkat desa) serta partisipasi aktif dari
kelompok tani (subak) untuk mengikuti kegiatan ini. Kajian ini, menggunakan
pendekatan PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu). Adapun komponen PTT yang
digunakan dalam kegiatan ini disajikan pada Tabel 1.
Pengumpulan dan Analisis Data
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Parameter tanaman padi yang diamati : tinggi tanaman, jumlah anakan, panjang
malai, jumlah gabah isi dan hampa per malai, dan potensi hasil dalam bentuk gabah
kering panen (GKP) per hektar. Data yang dikumpulkan dianalisis secara sidik ragam.
Uji rata-rata pengaruh perlakuan dilakukan dengan uji BNT pada taraf 5 % (Gomez dan
Gomez, 1984).
Tabel 1. Teknologi budidaya padi model PTT yang digunakan di lapangan.
No. Perlakuan
Komponen Teknologi PTT
1
Varietas
Varietas unggul baru (VUB) Ciherang
2
Persemaian
Pesemaian basah diaplikasi kompos, sekam dan pupuk
3
Seleksi benih
Pemilihan benih bernas dengan air garam.
4
Tanam bibit
15 HSS.
5
Jumlah bibit/lubang
1-3 bibit untuk tanam pindah
6
Jarak tanam
Sesuai perlakuan sistem tanam
7
Dosis pupuk anjuran
Rekomendasi Katam (150 kg urea ha-1 dan 200 kg
Phonska ha-1) dan 2,0 ton pupuk organik ha-1.
8.
Pengendalian
Prinsip PHT
hama/penyakit
9.
Pengelolaan gulma
Cara mekanis (penyiangan).
10. Pengairan
Pengairan berselang
11. Penangan pascapanen Gebot sesuai dengan kondisi petani
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis terhadap komponen pertumbuhan, komponen hasil dan hasil padi
disajikan pada Tabel 2. Hasil analisis terhadap tinggi tanaman menunjukkan perlakuan
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Tinggi tanaman tertinggi dihasilkan oleh
perlakuan l1, yaitu 101,47 cm dan berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan
lainnya. Hasil analisis statistik terhadap jumlah anakan per rumpun menunjukkan
perlakuan berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan. Jumlah anakan terbanyak
dihasilkan oleh perlakuan l3, yaitu 28,20 batang per rumpun dan berbeda nyata hanya
dengan perlakuan l1. Sedangkan terhadap panjang malai perlakuan menunjukkan
pengaruh yang tidak nyata. Panjang malai yang dihasilkan berkisar antara 22,93-23,20
cm.
Hasil analisis terhadap jumlah gabah isi dan gabah hampa per malai menujukkan
perlakuan berpengaruh nyata. Jumlah gabah isi per malai terbanyak dihasilkan oleh
perlakuan l2, yaitu 145,13 butir per malai dan berbeda nyata bila dibandingkan dengan
perlakuan lainnya. Sedangkan untuk jumlah gabah hampa terbanyak dihasilkan oleh
perlakuan l3, yaitu 19,60 butir per malai dan berbeda nyata bila dibandingkan dengan
perlakuan lainnya. Hasil analisis terhadap bobot 1000 biji menunjukkan perlakuan
berpengaruh nyata. Bobot 1000 biji tertinggi dihasilkan oleh perlakuan l1, yaitu 27,35
gram dan hanya berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan l3.
Tabel 2. Data rata-rata komponen pertumbuhan, komponen hasil dan hasil padi di lahan
sawah di Kecamatan Penebel, Kab. Tabanan, Bali MK-2, MT. 2014.
Perlakuan
Parameter tanaman
BNT 5 %
l1
l2
l3
Tinggi tanaman (cm)
101,47c
97,60b
78,27a
3,50
Jumlah
anakan
20,80a
25,93b
28,20b
3,00
(batang/rumpun)
Panjang malai (cm)
22,97
23,20
22,93
tn
Jumlah gabah isi per malai
121,27c
145,13b
88,40a
17,50
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Jumlah gabah hampa per
14,20b
12,00a
19,60c
2,00
malai
Bobot 1000 biji (g)
27,35b
27,18b
26,85a
0,20
Potensi hasil padi (ton
7,30b
8,23c
6,85a
0,55
GKP/Ha)
Keterangan : angka-angka pada kolo m yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama
tidak berbeda nyata pada taraf uji BNT 5 %. l1 = awal tanam padi
mendahului dua dasarian; l2 = awal tanam padi sesuai rekomendasi katam,
dan l3 = awal tanam padi mundur dua dasarian.
Hasil analisis terhadap potensi hasil dalam bentuk gabah kering panen per hektar
menunjukkan perlakuan berpengaruh nyata. Hasil gabah kering panen tertinggi
dihasilkan oleh perlakuan l2, yaitu 8,23 ton GKP/Ha. Perlakuan l2 ini menunjukkan
perbedaan yang nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan hasil
gabah kering panen terrendah dihasilkan oleh perlakuan l3, yaitu 6,85 ton GKP/Ha.
Dalam kajian ini tinggi tanaman dan jumlah anakan diukur untuk mengetahui
pertumbuhan tanaman. Data tinggi tanaman menunjukkan perlakuan l1 menghasilkan
tinggi tanaman yang tertinggi dan berbeda nyata dengan perlakuan yang lainnya.
Berbedanya tinggi tanaman yang dihasilkan oleh perlakuan diduga disebabkan oleh
adanya perbedaan waktu tanam, dimana pada perlakuan l1, tanaman ditanam pada bulan
Juli 2014. Pada bulan Juli ini curah hujan dan hari hujan rendah (Gambar 1 dan 2).
Suasana lingkungan dengan curah hujan dan hari hujan yang rendah, umumnya sinar
matahari cukup banyak, suhu udara panas, kelembaban udara absolute (Ah) tinggi,
kelembaban udara relatip (Rh) tinggi, dan sumber air tanah maupun air permukaan
sedikit. Dampak bagi tanaman di awal pertumbuhan adalah proses transpirasi (proses
pendinginan) terganggu karena tingginya nilai Rh. Akibatnya tanaman akan kepanasan,
daun dan batang tanaman nampak layu meski masih nampak hijau, namun proses
penyerapan air terganggu karena transpirasi terhambat (Hamka, 2011). Selanjutnya di
fase pertumbuhan vegetatif di bulan Agustus curah hujan dan hari hujan meningkat,
sehingga tanaman padi dapat memperlihatkan potensi pertambahan tinggi tanpa
mengalami hambatan, sehingga dihasilkan tinggi tanaman yang optimal pada perlakuan
l1. Pertumbuhan tanaman yang tinggi mempunyai pengaruh yang besar terhadap
hubungan antara panjang malai dengan hasil. Tanaman yang tumbuh baik mampu
menyerap hara dalam jumlah banyak. Ketersediaan hara dalam tanah berpengaruh
terhadap aktivitas tanaman termasuk aktivitas fotosintesis, sehingga dengan denikian
tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan dan komponen hasil tanaman (Yosida,
1981).
Hal yang sebaliknya terlihat pada jumlah anakan, dimana jumlah anakan
terbanyak dihasilkan oleh perlakuan l3, tapi tidak berbeda nyata bila dibandingkan
perlakuan l2. Hal ini diduga disebabkan karena proses pertumbuhan dan perkembangan
tanaman berjalan tanpa hambatan. Cukup sinar matahari dan air, baik yang berasal dari
curah hujan maupun sumber air dari irigasi. Jumlah anakan akan mempengaruhi jumlah
malai yang terbentuk. Umumnya terdapat korelasi yang positif antara jumlah malai
yang terbentuk dengan tingkat produktivitas tanaman. Dimana semakin banyak jumlah
anakan yang terbentuk, semakin banyak jumlah malai yang dihasilkan dan semakin
tinggi produktivitas tanaman padi. Perbedaan masa pertumbuhan total dalam hal ini
jumlah anakan padi yang terjadi pada fase vegetatif lebih dipengaruhi oleh sifat genetik
tanaman atau tergantung pada sensitivitas dari varietas dan galur harapan yang
dibudidayakan terhadap lingkungan (Guswara dan Yamin, 2008). Sedangkan tidak
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berbedanya panjang malai diduga disebabkan oleh sifat genetik yang tidak berbeda dari
masing-masing varietas dalam memanfaatkan lingkungan.
Jumlah gabah isi dan hampa per malai terbanyak dan terrendah dihasilkan oleh
perlakuan l2. Jumlah gabah isi per malai merupakan salah satu komponen hasil yang
menentukan tingkat produktivitas suatu varietas atau galur harapan padi. Hasil analisis
korelasi umumnya menunjukkan adanya korelasi yang positif antara jumlah gabah isi
per malai dengan tingkat hasil gabah kering yang diperoleh (Kamandalu dan Suastika,
2007).
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Gambar 1. Jumlah hari hujan yang terjadi di stasiun penangkar hujan dekat lokasi
kegiatan di tahun 2014 (BPS, 2015).
Sedangkan untuk bobot 1000 biji yang tertinggi dihasilkan oleh perlakuan l1,
tapi tidak berbeda nyata bila dibandingkan l2. Bobot 1000 biji gabah yang dihasilkan
oleh varietas Ciherang ini sudah sesuai dengan kisaran yang terdapat pada deskripsi
varietas unggul baru padi yang dikeluarkan oleh Balai Penelitian Tanaman Padi
(Deptan, 2006; dan Badan Litbangtan., 2012). Bobot 1000 biji bernas akan memberikan
gambaran umum mengenai ukuran gabah dari masing-masing galur harapan. Makin
besar ukuran gabah umumnya makin berat bobot 1000 biji yang dihasilkan. Demikian
juga halnya dengan potensi hasil gabah kering panen per hektar yang dihasilkan,
tertinggi terlihat pada perlakuan l2, yaitu 8,23 ton GKP/Ha, meningkat sebesar sebesar
11,28 % dari perlakuan l1 dan 16,72 % dari perlakuan l3. Tingginya hasil gabah kering
panen pada perlakuan ini umumnya didukung oleh jumlah anakan, jumlah gabah isi per
malai yang lebih banyak, jumlah gabah hampa yang lebih rendah dan bobot 1000 biji
yang lebih berat bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hasil kajian yang sama
juga didapatkan oleh Aribawa dan Aryawati, (2014); Duwijana dan Aribawa (2014);
dan Aribawa dan Budiana (2016) yang mendapatkan penerapan awal tanam yang seusia
dengan rekomendasi awal tanam SI Katam Terpadu di beberapa kecamatan, diantaranya
Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Penebel dapat
meningkatkan produktivitas padi dengan kisaran antara 0,50-1,00 ton GKP/Ha.
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Gambar 2. Jumlah hari hujan yang terjadi di stasiun penangkar hujan dekat lokasi
kegiatan di tahun 2014 (BPS, 2015).
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil kajian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan diantaranya :
1. Perlakuan perbedaan awal waktu tanam berpengaruh nyata terhada semua parameter
tanaman yang diamati, kecuali panjang malai
2. Hasil gabah tertinggi terlihat pada perlakuan l2, yaitu 8,23 ton GKP/Ha, meningkat
sebesar sebesar sebesar 11,28 % dari perlakuan l1 dan 16,72 % dari perlakuan l3
3. Kajian tentang topik yang sama perlu dilakukan di kecamatan yang sama pada
musim tanam yang berbeda atau di kecamatan lain pada musim yang sama untuk
validasi awal tanam dan untuk lebih meningkatkan pemahaman stake holder terhadap
SI Katam.
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ABSTRAK
Pembangunan ekonomi Indonesia fokus pada peningkatan pertumbuhan (growth),
pemerataan (equity) dan berorientasi kepada upaya mengentaskan kemiskinan. Sektor
pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang diandalkan dalam kegiatan
pembangunan nasional terutama dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan untuk memperkuat stabilitas nasional. Sektor pertanian sebagai subsektor
pembangunan ekonomi mempunyai efek pengganda (multiplier effect) yang besar
keterkaitannya ke depan dan ke belakang (forward and backward linkages) dengan
sektor-sektor lainnya, terutama industri pengolahan dan jasa. Sektor pertanian juga
memiliki kontribusi efek pengganda pendapatan (income multiplier effect) dan
pengganda tenaga kerja (employment multiplier), yaitu keterkaitan juga dengan inputoutput antar industri, konsumsi dan investasi. Oleh karena itu, pembangunan pertanian
sebagai bagian dari pembangunan ekonomi secara keseluruhan harus direncanakan dan
dilaksanakan sesuai dengan rencana untuk mewujudkan perubahan (change) secara
berkelanjutan (sustainable) dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk
mewujudkan growth dan equity maka paradigma pembangunan pertanian masa depan
adalah pembangunan pertanian berkelanjutan berwawasan lingkungan, yakni pertanian
yang aman dan adaptif secara ekologis, menguntungkan (profitable) secara ekonomis, dan
secara social budaya (humanis) dapat diterima oleh orang-orang yang terlibat didalamnya di
masyarakat. Oleh karena itu, Pembangunan pertanian berkelanjutan adalah pertanian yang
LEISA (Low External Input Sustainable Agriculture) bukan HEISA (High External Input
Sustainable Agriculture). Untuk mewujudkan LEISA DAN HEISA tersebut, maka perlu
pengelolaan agroekosistem lahan pertanian terpadu secara Koordinatif; Kolaboratif;
Partisipatif/Keterlibatan dengan mengedepankan kemauan, kemampuan, dan
kesempatan;, Keterwakilan (reprsentatif); Daya dukung (Carrying Capacity);
Pemerataan (Equity); Skala Prioritas; Keberlanjutan (sustainable) sumberdaya alam
pertanian dalam aspek lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya
perlu juga membangun instrumen kebijakan yang mengarah kepada peningkatan nilai
tambah (value added) di bidang petanian yang didukung oleh Incentive. Infrastrukture,
Inovasi, Investment, Institution, Industry kemudian dilengkapi dengan Iman dan Taqwa.
LATAR BELAKANG
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi primer yang menjadi
andalan dalam pembangunan ekonomi Indonesia sejak Rezim Orde Lama, Orde Baru
dan bahkan pada masa Reformasi karena sektor pertanian berperan nyata dalam
pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, penyediaan pangan dan
bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja dan peningkatan
pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian mempunyai efek
pengganda (multiplier effect) yang besar keterkaitannya ke depan dan belakang
(forward and backward linkages) dengan sector-sektor lainnya, terutama industri
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pengolahan dan jasa (Daryanto, 2009). Selain itu, sektor pertanian juga memiliki
kontribusi yang tidak langsung berupa efek pengganda pendapatan (income multiplier)
maupun pengganda tenaga kerja (employment multiplier), yaitu keterkaitan juga dengan
input-output antar industri, konsumsi dan investasi. Oleh kerena itu, pembangunan
pertanian pada masa Orde Baru (ORBA) telah direncanakan secara mantap dalam
Program Pembangunan Nasional dan dilaksanakan secara bertahap dalam suatu periode,
yakni periode Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT-I) yang mencakup
kurun waktu 25 tahun (1969 – 1993) dengan titik berat pembangunan diletakkan pada
pembangunan ekonomi dengan prioritas pembangunan sector pertanian. Kemudian,
dalam kurun waktu PJPT-II (1994 – 2018) yang dimulai dari REPELITA VI (1994–
998) direncanakan bahwa kegiatan agroindustri akan lebih berperan dalam seluruh
proses produksi komoditas pertanian. Agribisnis dan agroindustri diharapkan menjadi
motor penggerak pembangunan, khususnya sektor pertanian.
Walaupun demikian, paradigma pembangunan ekonomi Indonesia pada rezim
Orde Baru (ORBA) relatif berbeda dengan paradigma pembangunan ekonomi pada
rezim reformasi. Paradigma pembangunan ekonomi pada rezim ORBA adalah
cenderung ke Sistem Ekonomi Konglomerasi (SEK) yang cenderung berpihak kepada
pengusaha besar (para konglomerat), sedangkan pada masa reformasi adalah Sistem
Ekonomi Kerakyatan (SER). Sistem Ekonomi Konglomerasi (SEK) memang secara
makro dianggap lebih mudah dengan cepat menumbuhkan perekonomian nasional. Data
BPS 1996 menggambarkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat sekitar
61%. Namun, capaian keberhasilan tersebut dinilai kurang baik dibandingkan dengan
dampak-dampak negatifnya seperti praktek-praktek monopoli dan oligopoly yang
terjadi pada pasar sarana produksi pertanian (saprotan) seperti pupuk kimia, pestisida
dan mesin-mesin pertanian. Selain itu, tidak disadari bahwa banyak konglomerat yang
menjalankan bisnisnya dengan menggunakan bahan baku import yang dinilai dengan
dolar Amerika Serikat (U.S. dollar), dan pinjaman luar negeri mereka pun adalah dalam
bentuk U.S. dollar. Konsekwensinya adalah pada saat rupiah mengalami depresiasi
tajam pada puncak krisis (U.S. dollar menguat terhadap rupiah), maka sektor yang
menggunakan input impor menerima dampaknya yang pada gilirannya berdampak pula
terhadap situasi perekonomian nasional. Contoh empiris adalah pengalaman pada krisis
moneter yang diikuti oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan
tahun 1997 yang berdampak terhadap kelesuan bisnis para konglomerat.
Atas dasar pengalaman tersebut, kemudian memperhatikan dan
mempertimbangkan potensi sumber daya alam Indonesia maka para ahli ekonomi, baik
makro maupun mikro bahkan pakar pertanian memandang perlunya memulihkan dan
membangkitkan kembali perekonomian Indonesia yang terpuruk dengan berbasis pada
pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Mengingat perekonomian nasional dengan
beban utang luar negeri yang sangat besar ditambah dengan krisis ekonomi dan tekanan
internasional yang kapitalistik, maka harapan untuk bangkit dan pulih dari krisis dalam
waktu yang relatif singkat adalah sangat sulit. Disamping itu, SEK pada masa Orde
Baru tidak layak untuk diteruskan dengan alasan dampak negatifnya lebih dominan
daripada dampak positifnya. Oleh karena itu, untuk mencapai kebangkitan ekonomi
nasional maka pembangunan sektor pertanian dalam arti luas dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya domestik adalah menjadi suatu keniscayaan, bukan suatu
opsi. Artinya, pembangunan pertanian di Indonesia tetap berpegang pada perinsip Low
External-Input Sustainable Agriculture (LEISA), bukan High-External Input
Sustainable Agriculture (HEISA).
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Pernyataan Permasalahan
Peran sektor pertanian yang demikian besar terhadap pembangunan ekonomi
seperti yang telah diuraikan di atas maka menjadikannya prioritas pembangunan dalam
pembangunan ekonomi Indonesia adalah sangat tepat. Misalnya, pembangunan sektor
pertanian menjadi titik berat pembangunan ekonomi nasional dalam PJPT-I di masa
Orde Baru, dan berlanjut sampai sekarang dengan strategi revitalisasi pertanian sebagai
salah satu strategi tiga jalur yang digunakan oleh Pemerintahan Kabinet Indonesia
Bersatu. Walau demikian, Indonesia masih dihadapkan oleh berbagai permaslahan
berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yakni (1) kecenderungan makin melebarnya
kesenjangan produktivitas antara sector pertanian dan sector non-pertanian (industry);
(2) kecenderungan makin tingginya tingkat pengangguran, baik di perdesaan maupun di
perkotaan; (3) kecenderungan makin besarnya deficit neraca pembayaran (balance of
payment). Ketiga masalah tersebut di atas diduga karena peranan sector pertanian yang
demikian besar belum dimanfaatkan secara optimal peranan di Indonesia sebagai
Negara Low Development Countries (LDCs).
Selain masalah-masalah di atas, secara empiris masih segar dalam ingatan kita
bahwa sejak akhir PELITA VI kinerja agribisnis Indonesia mengalami penurunan yang
diindikasikan oleh situasi rawan pangan di berbagai daerah. Hal ini terbukti pula dengan
rentannya ketahanan pangan nasional akibat perubahan iklim dan bencana alam banjir
dan kekeringan yang melanda berbagai daerah yang menyebabkan gagal tanam dan
gagal panen sehingga mengakibatkan penurunan produktivitas untuk padi dan palawija.
Agribisnis Indonesia pada setiap subsistem dalam perkembangannya selama ini
memang belum menunjukkan kinerja yang memuaskan berbagai pihak, terutama petani
produsen dan konsumen. Misalnya, pada subsistem hulu (subsistem input) dan lembaga
pendukung masih kaya dengan permasalahan di lapangan antara lain : (a) Ketersediaan
benih/bibit unggul yang terbatas dan harga yang relatif mahal. Walaupun ada kebijakan
subsidi benih padi dan palawija (kedelai dan jagung), namun belum berlangsung
sebagaimana diharapkan, masih ada permainan-permainan di tingkat bawah yang tidak
segan-segan mengambil keuntungan dari kebijakan tersebut. (b) Hampir setiap musim
tanam pada tahun 2005 – 2008 masih dijumpai kasus pupuk langka, ketersediaannya
terbatas dan harganya pun mahal. (c) Teknologi benih/bibit belum berkembang dengan
memuaskan, dan belum sepenuhnya sampai di kalangan petani. Kemampuan lembaga
penelitian dalam bidang bioteknologi untuk pengembangan tanaman perkebunan,
tanaman pangan dan hewan ternak belum berkembang secara merata di tanah air. Perlu
training petani untuk seleksi benih di lalan usahataninya sehingga tidak selalu
tergantung kepada penangkar benih. (d) Akses petani ke lembaga keuangan mikro
sangat lemah. Demikian juga halnya dengan koperasi pertanian, kemitraan pertanian
(contract farming) belum berjalan dengan efektif. (e) Tri Dharma Perguruan Tinggi di
beberapa daerah belum berjalan integratif dan sinergis dengan lembaga-lembaga
pertanian setempat untuk kegiatan pertanian.
Demikian juga halnya dengan subsistem usahatani (on farm agribusiness) masih
terdapat berbagai masalah, seperti bargaining posisition petani masih lemah, terutama
pada komoditas-komoditas yang struktur pasarnya monopsoni atau oligopsoni.
Demikian juga dengan peternak sapi perah (produsen susu sapi) di Jawa Timur. Struktur
pasar susu segar di Jawa Timur adalah monopsoni pada tahun 2005 (Iwantono, 2008),
dimana PT Nestle Indonesia adalah pelaku dominan menampung rata-rata total produksi
sebesar 610 ton susu segar per hari yang dihasilkan oleh sekitar 33.192 peternak perah
dengan populasi ternak sekitar 125.336 ekor sapi. Ketergantungan peternak sapi perah
Jawa Timur pada PT Nestle Indonesia sangat tinggi (95%). Ketergantungan tersebut
menyebabkan posisi tawar para petani sangat rendah terutama dalam penentuan harga,
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penentuan persyaratan transaksi mapun standar kualitas. Masih banyak lahan sawah
terkonversi menjadi lahan nonpertanian untuk pemukiman, bangunan perkantoran
pemerintah, masih banyak terjadi kehilangan hasil pada panca panen, produksi belum
efisien
Dalam hal subsistem pengolahan hasil (agroindustri) dan susbsistem pemasaran
terdapat beberapa maslah antara lain : (1)Teknologi pengolahan pangan untuk
komoditas pangan yang tidak tahan lama disimpan belum diketahui dan dikuasai oleh
petani atau pelaku agroindustri lainnya, sehingga upaya untuk meningkatkan daya saing
menjadi kendala. (2) Pemasaran produk olahan masih banyak yang konvensional dan
terbatas di pasar tradisional. Akses ke pasar modern seperti supermarket masih kurang,
dan belum berekembangnya susbsektor retail produk agroindustri.
Mencermati maslah-masalah tersebut dapat difahami bahwa kinerja pertanian
dari sudut pandang agribisnis mengharuskan kita untuk memikirkan masa depan
pertanian terutama para pembuat kebijakan (policy maker) dan pengambil keputusan
(decision maker) untuk menemukan solusi cerdas dan pro pertumbuhan, pro tenaga
kerja dan pro rakyat miskin.
Sasaran pertumbuhan ekonomi selama Repelita VI lebih rendah dibandingkan
dengan PJPT-I, yakni pertumbuhan ekonomi diupayakan mencapai rata-rata 6,2%/th (BPS,
1999). Pertumbuhan ekonomi sejak repelita VII harus bisa mencapai lebih besar dari ratarata tersebut. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama PJPT II
ini, maka perlu dipercepat perkembangan sumberdaya ekonomi dengan didukung oleh
perubahan struktur lapangan kerja yang seimbang dan semakin produktif. Selama PJP-I
penciptaan lapangan kerja baru memang relatif lemah. Oleh karena itu untuk mewujudkan
peningkatan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan maka
sangat tepat strategi revitalisasi pertanian yang merupakan salah satu dari strategi tiga jalur
(triple-track strategy) yang digunakan oleh Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu
pimpinan SBY. Ketiga jalur strategi tersebut (Arifin, 2005) adalah (1) peningkatan
pertumbuhan ekonomi di atas 6,5% per tahun melalui percepatan investasi dan ekspor; (2)
pembenahan sector riil untuk mampu menyerap tambahan angkatan kerja dan menciptakan
lapangan kerja baru; (3) revitalisasi sector pertanian dan perdesaan untuk berkontribusi
pada pengentasan kemiskinan.
Seperti yang dicanangkan dalam rencana pembangunan pada periode PJPT-II
bahwa sector industri dan jasa yang diharapkan akan memberikan sumbangan pada PDB
yang terus meningkat. Sementara peran sector pertanian terhadap PDB akan menurun
sampai terbentuknya struktur ekonomi yang seimbang antara pertanian dan industri.
Walaupun peranannya dalam PDB menurun, namun nilai absolute sector pertanian terus
meningkat. Pemikiaran tentang pembangunan yang mengandalkan pembangunan ekonomi
pada industri yang berbasis luas (broad-based industry) yang mengembangkan kegiatankegiatan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif adalah pemikiran yang
mengakar dari pemikiran Prof. Widjojo Nitisastro et al di awal PJPT-I. Pemikiran lain
mengakar juga dari pemikiran Prof. B.J. Habibie, yakni mengandalkan industri atau
kegiatan-kegiatan strategis yang memanfaatkan teknologi canggih dan rumit (Hi-tech
industry) bernilai tambah tinggi. Alasan pemikiran Habibie ini adalah bila Indonesia
mampu menguasai hi-tech industry maka kita akan lebih mudah menguasai teknologi pada
jenjang lebih bawah (Intermediate and low-tech industry). Kedua pemikiran ini sangat
beralasan, namun akan sulit diaktualisasikan jika pertanian belum dimantapkan.
Pengamatan secara empiris menunjukkan bahwa tidak banyak negara di dunia ini yang
secara automatis menjadi negara maju (Negara industri) dan mampu mencapai tahapan
pembangunan ekonomi berkelanjutan yang digerakkan oleh sektor industri (barang
dan jasa) tanpa didahului dengan pencapaian tahapan pembangunan pertanian
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yang handal dan kuat.
Berdasarkan uraian pada latar belakang paparan permasalahan maka pertanyaan
yang muncul adalah (1) Jika tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 6,5% sampai
7,0%/th selama PJPT-II (hasil realisasi revitalisasi pertanian) adalah apakah kenaikan
tersebut akan menjamin adanya perluasan kesempatan kerja dan dan apakah bisa menekan
kesenjangan serta dapat menghapus kemiskinan ? (2) Apakah dengan tingkat pertumbuhan
seperti itu akan tersedia lapangan kerja bagi hampir semua orang ? Jika jawabannya YA,
bagaimana cara mencpainya, dan jalur-jalur mana yang perlu ditempuh untuk menjadikan
sektor pertanian sebagai sector andalan dalam menghadapi tantangan perekonomian
Indonesia ? (3) Bagaimana paradigm pembangunan pertanian masa depan untuk
menghadapi tantangan perekonomian Indonesia. Kebijakan apa yang diterapkan oleh
pemerintah untuk solusi masalah pertanian yang dihadapi sehingga pemanfaatan
sumberdaya alam, SDM, teknologi dapat berdaya guna dan berhasil guna.
Tujuan Penulisan Makalah
Secara akademik, penulisan makalah ini bertujuan untuk memaparkan gagasan
paradigma Pembangunan Pertannian terutama yang terkait dengan Transformasi
Pertanian dan Pertumbuhan Ekonomi, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian.
Memaparkan paradigm pembangunan pertanian masa depan bertujuan untuk
menentukan strategi pembangunan pertanian berkelanjutan untuk menghadapi perubahan
iklim dan tantangan ekonomi global. Oleh karena itu, diperlukan skill memahami kondisi
pertanian masa kini dan masa yang akan datang yang pada gilirannya bermanfaat secara
akademik dan diharapkan bermanfaat sebagai salah satu bahan informasi bagi pengambil
kebijakan. Makalah ini memiliki Capacity, artinya bahwa setiap pelaku pembangunan
dan penentu kebijakan menyadari pentingnya memiliki kemampuan mensintesa
berbagai pendapat (teori) dengan fakta di lapangan. Posisi makalah ini berada pada Sub
Tema Tata Kelola Pertanian karena relevan dengan fenomena lapangan, rencana
pemerintah dengan fakta di lapangan.
Metode Pendekatan dan Alur Pikir Penulisan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah
pendekatan studi pustaka dan dokumen penting seperti data BPS yang terkait,
menuangkan pengalaman empiris. Tulisan ini diawali dengan pemaparan rasionalisasi
pada latar belakang tentang perlunya peranan sector pertanian dalam kehidupan
perekonomian Indonesia. Kemudian, menjelaskan sekilas sejarah program
pembangunan nasional yang direncanakan dalam kurun waktu 25 tahun (PJPT-I dan
PJPT-II) yang dilaksanakan secara bertahap dalam masa lima tahun (REPELITA).
Kemudian, paradigm pembangunan ekonomi Indonesia di masa Orde Baru dan
reformasi, sehingga mengantarkan kepada statement bahwa pembangunan pertanian di
Indonesia tetap berpegang pada perinsip Low External-Input Sustainable Agriculture
(LEISA), bukan High-External Input Sustainable Agriculture (HEISA adalah suatu
keniscayaan, bukan suatu opsi.
PERTANIAN SEBAGAI SEKTOR ANDALAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Paradigma Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian
Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa pengamatan secara empiris
menunjukkan bahwa tidak banyak negara di dunia ini yang secara automatis menjadi
negara maju (Negara industri) dan mampu mencapai tahapan pembangunan ekonomi
berkelanjutan yang digerakkan oleh sektor industri (barang dan jasa) tanpa
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didahului dengan pencapaian tahapan pembangunan pertanian yang handal dan
kuat. Demikian juga halnya dengan Indonesia yang harus memperkuat sektor pertanian
dalam pembangunan ekonomi domestik karena sektor ini lebih dominan menghidupi
rakyat. Disamping itu, pada masa krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada
pertengahan 1997, secara empiris sektor pertanian terbukti lebih tangguh bertahan dan
mampu pulih lebih cepat dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya karena tidak terlalu
bergantung pada input impor, sehingga berperan sebagai penyangga pembangunan
nasional. Sektor pertanian selain sangat berperan dalam penyediaan kebutuhan pangan
pokok, perolehan devisa dan penyedia lapangan kerja dan penanggulangan
kemiskinan, sektor pertanian berperan juga sebagai penyedia bahan baku industri
dan menjadi sumber pengahsilan utama penduduk perdesaan. Oleh karena itu,
sektor pertanian adalah juga menjadi andalan dalam mengembangkan kegiatan
ekonomi perdesaan melalui pengembangan usaha berbasis agribisnis yang memiliki
daya saing tinggi. Agribisnis berdaya saing tinggi ini diindikasikan oleh adanya nilai
tambah yang besar karena memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif,
menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian,
pemberdayaan sektor pertanian sangat perlu mendapat perhatian secara serius dari
pemerintah karena pembangunan pertanian berperan sangat penting untuk menunjang
pembangunan ekonomi (economic development).
Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan secara
keseluruhan yang dilakukan secara terencana untuk mewujudkan perubahan (change)
dan pembangunan tersebut harus berkelanjutan (sustainable) dengan tujuan untuk
eksistensi dalam masyarakat. Konsep pembangunan ekonomi adalah mengacu pada
peningkatan pertumbuhan (growth) dan pemerataan (equity). Memahas pembanguan
ekonomi berarti membahas pembangunan yang berorientasi kepada upaya mengurangi
kemiskinan atau mengentaskan kemiskinan. Terkait dengan pembangunan ekonomi,
Meier (1995) menngemukakan tentang pembangunan ekonomi seperti berikut ini:
“Economic development as the process whereby the real per capita income of a
country increases over a long period of time – aubject to the stipulations than the
number of people below an “absolute poverty line” does not increase, and that the
distribution of income does not become more unequal. Economic development involes
something more than economic growth. Development is taken to mean growth plus
change: there are essential qualitative dimensions in the development process that
extend beyond the growth or expansion of an economy through a simple widening
process”.
Senada dengan definisi di atas, Hess dan Ross (1997) mengatakan bahwa
“Economic development has a qualitative dimension; entails structural change, and
encompasses the reduction of poverty and widespread gains in nutrition, health,
education, and the standard of living. Economic development also involves the
transformation of poor, stagnant, primarily agrarian economies into diversified, urbanbased economies capable of sustained growth. In short, economic development implies
a diffusion of economic growth and an expansion of economic opportunities.”
Dari kedua konsep di atas dapat dikatakan bahwa tujuan utama pembangunan
ekonomi adalah pengurangan kemiskinan, sedangkan pemerataan dalam
distribusi pendapatan adalah indikator atau alat untuk mengukur pencapaian
tujuan tersebut. Pada dasarnya pembangunan ekonomi itu berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan (increasing in well being) memerlukan: (1) pertumbuhan
ekonomi (economic growth), yakni mengacu pada perubahan output fisik yang
dicerminkan oleh perubahan pendapatan, (2) pemerataan (equity) yang direfleksikan
oleh adanya perubahan struktur ekonomi, dan (3) keberlanjutan (sustainability). Konsep
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ini mengisyaratkan bahwa pemerataan itu akan terwujud apabila ada pertumbuhan
ekonomi (economic growth), dan keberlajutan (sustainability) akan terjadi apabila ada
pemerataan (equity). Oleh karena itu, Indonesia perlu merevitalisasi pertaniannya untuk
pembangunan ekonomi yang menciptakan pertumbuhan sekaligus pemerataan, yakni
growth with equity (Daryanto, 2009).
Untuk mewujudkan pemerataan dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi,
peningkatan pendapatan per kapita, maka paradigma pembangunan ekonomi di
Indonesia harus tetap berpihak kepada penguatan ekonomi kerakyatan yang dinamakan
Sistem Ekonomi Kerakyatan (SER). Paradigma penguatan sistem ekonomi kerakyatan
merupakan pembangunan yang mengarah kepada upaya untuk memperkuat dan
memberdayakan ekonomi perdesaan dengan mengembangkan sektor ekonomi primer
dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Kebijakan pembangunan ekonomi
tersebut diarahkan kepada pembangunan sektor ekonomi rakyat berbasis usaha
agribisnis (pertanian dalam arti luas) sebagai salah satu sektor ekonomi primer yang
tidak terlalu tergantung pada bahan baku impor, tetapi dapat mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya lokal dan menerapkan teknologi tepat guna. Paradigma
pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang meliputi subsektor pertanian
tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan telah diterapkan di
setiap provinsi di seluruh Indonesia. Setiap subsektor berkontribusi dalam pembentukan
Produk Domestik Bruto (PDB) yang menggambarkan kinerja sector pertanian terhadap
pembangunan ekonomi nasional.
Kinerja Pertanian dan Pembangunan Ekonomi
Terkait dengan kinerja pertanian dalam pembentukan PDB, analisis secara
klasik tentang kinerja sektor pertanian di Negara-negara berkembang (LDCs) termasuk
Indonesia dapat dilihat dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi nasional yaitu (1) kontribusi produk, (2) kontribusi pasar, (3)
kontribusi faktor-faktor produksi, dan (4) kontribusi devisa (Kuznets,1964). Kinerja
sector pertanian dapat juga didekati dengan tingkat produktivitas fisik yang dikenal
dengan total Factor produktivity (TFP) (Martin, and Warr, 1993; Fuglie, 2004).
Pengukuran dapat juga dilakukan melalui penciptaan agregat output atau nilai tambah
(PDB) (misalnya Van der Eng, 1996; Arnade, 1998; Suhariyanto, 2001). Menurut
Hayami and Ruttan (1985) produktivitas pertanian dapat diukur dengan produktivitas
lahan (arable land), produktivitas tenaga kerja dan tingkat kesejahteraan petani.
Pertumbuhan ekonomi dan PDB merupakan beberapa indikator ekonomi makro untuk
menilai kinerja pembangunan ekonomi. Perubahan struktur ekonomi Indonesia memang
telah terjadi selama kurun waktu PJPT-I yang diindikasikan oleh besarnya presentase
peranan tiap sektor dalam Produksi Nasional tahun 1969 – 1991 (Saubari et al, 1992).
Tabel
1991.
No
1
2
3
4
5
6

2.1. Pesentase Peran Tiap Sektor Dalam Produksi Nasional selama PJPT-I, 1969 –

Sektor
1969
1973
1978
1983
1988
1991
Pertanian
49,3
40,1
29,5
26,4
24,1
19,6
Pertambangan
4,7
12,3
19,2
19,4
12,1
12,7
Industri
9,2
9,6
10,6
12,5
18,5
22,2
Perdagangan
17,5
16,6
15,2
15,3
17,2
17,1
Hotel dan Restoran,
5,4
3,9
2,9
2,2
3,5
3,4
jasa
13,9
17,5
22,6
24,2
24,3
25,0
Lain-lain*
*) Listrik, gas, air minum, konstruksi, angkutan dan komunikasi, perbankan, sewa rumah,
pemerintahan dan pertahanan.
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Tabel di atas menggambarkan bahwa transformasi structural pada perekonomian
Indonesia pada PJPT-I tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tergambar pada table di atas
bahwa peranan sektor pertanian dalam produksi nasional tahun 1969 adalah 49,3%,
menurun menjadi 19,6% pada tahun 1991. Sementara sector industri berperan 9,2% pada
tahun 1969, meningkat menjadi 22,2% tahun 1991. Rata-rata pertumbuhan sector
pertanian per tahun antara 1969 sampai 1991 adalah 3,6%, sedangkan pertumbuhan sektor
industri adalah 12,2% (Saubari et al, 1992). Perbedaan persentase peran antara sector
pertanian dan industri mengindikasikan bahwa antara kedua sector ini memang terjadi
kesenjangan produktivitas, walaupun laju pertumbuhannnya untuk PDB cukup tinggi
seperti pada table berikut ini
Tabel 2.2 : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto sector 2009 (BPS, 2009).
Produk Domestik Bruto Nasional
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
a. Tanaman Bahan Makanan
b. Tanaman Perkebunan
c. Peternakan dan Hasilnya
d. Kehutanan
e. Perikanan

1.6
1.8
19.3
61.6
-25.7
-2.6
-16.1
-3.6

Tabel di atas menggambarkan bahwa laju pertumbuhan PDB mencapai 19,3 persen
yang dominan berasal dari tanaman bahan makanan. Subsektor lainnya pertumbuhannya
negatif mengisyaratkan bahwa potensi pada subsector tersebut belum dieksploitasi secara
optimal.
Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) sektor pertanian dalam arti sempit
(Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan) tahun 2005 turun menjadi hanya
1.62 persen jauh dibawah periode 2000-2004 yang mencapai rata- rata 3.91 persen,
bahkan masih di bawah pertumbuhan pada periode sebelum krisis ekonomi 19791997 (BPS, 2006).
Berdasarkan data BPS 2006 bahwa setelah lepas dari spiral pertumbuhan
rendah pada periode krisis ekonomi 1998-2000, sektor pertanian tumbuh
berkelanjutan rata-rata 3.91 persen selama periode 2000-2004, diatas rata-rata
pertumbuhan setelah swasembada beras tahun 1984. Sungguh ironis ketika
ekonomi nasional tumbuh berkelanjutan dari 3.83 persen pada tahun 2001 menjadi
5.76 persen pada tahun 2005, justru pertumbuhan sektor pertanian turun dari 4.08
persen pada tahun 2001 menjadi hanya 1.79 persen pada tahun 2005, padahal target
pertumbuhan yang dibebankan kepada sektor pertanian sebesar 3.20 persen.
Turunnya pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2005, sementara ekonomi
nasional tumbuh dengan mantap, jelas akan memperburuk kondisi perekonomian
masyarakat desa yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor
pertanian. Selain itu, juga memperparah kesenjangan ekonomi perdesaan dan
perkotaan yang dikuatirkan menimbulkan dampak masalah sosial dalam kondisi
demokrasi yang diagung-agungkan saat ini. Pertanyaannya dalah apa penyebab
turunnya pertumbuhan sector pertanian tahun 2005. Penyebab itu perlu diketahui
untuk digunakan sebagai bahan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan ke depan
yang harus dilakukan oleh pemerintah guna mengantisipasi menurunnya kondisi
perekonomian perdesaa.
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Data BPS tahun 2007 menggambarkan bahwa sturktur PDB sektor pertanian
adalah 62 persen berasal dari tanaman pangan, 21 persen dari perkebunan dan 17
persen dari peternakan. Diperkirakan padi menyumbang sekitar 50 persen dari PDB
sektor pertanian. Dengan demikian penentu utama PDB sektor pertanian adalah
produksi padi. Peningkatan produksi padi akan mampu mendongkrak PDB sektor
pertanian, tetapi sebaliknya perlambatan peningkatan produksi padi akan
memperlambat pertumbuhan PDB sektor pertanian. Dengan struktur seperti ini
maka untuk memacu pertumbuhan PDB sektor pertanian adalah dengan
meningkatkan pertumbuhan produksi padi. Nampaknya bahwa dalam lima tahun ke
depan, produksi padi masih akan tetap menjadi indikator kinerja pembangunan
Pertanian.
Dalam Departemen Pertanian RI (2006) dinyatakan bahwa selama periode
2005-2009 target pertumbuhan PDB sektor pertanian dalam arti sempit meliputi
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan adalah sebesar rata-rata 3.29 persen per
tahun, sedangkan pertumbuhan PDB pertanian dalam arti luas (Tanaman Pangan,
Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan) sebesar 3.52 persen.
Pertumbuhan PDB sektor pertanian dalam arti sempit sebesar 3.29 persen tersebut
berasal dari tanaman pangan sebesar 1.86 persen, perkebunan 6.27 persen dan
peternakan 4.37 persen.
Penurunan luas panen disebabkan oleh adanya: (1) serangan hama penyakit; (2)
banjir dan bencana alam lain di beberapa daerah yang terjadi sepanjang pada tahun
2005; (3) persaingan dengan komoditas jagung karena produksi jagung sedang
digalakkan. Persaingan penggunaan lahan antara padi dengan jagung terlihat dari
pengurangan luas panen padi sebesar 122.073 ha sementara luas panen jagung
bertambah 147.320 ha sehingga secara netto luas panen tanaman pangan bertambah.
Pengalihan areal tanam dari tanaman padi ke jagung diperkirakan disebabkan oleh
biaya usahatani jagung relatif lebih murah dibanding padi termasuk resiko gagal panen
jagung yang relative rendah. Masih segar dalam ingatan kita bahwa pada tahun 2005
BBM sedang dinaikkan, sehingga berdampak terhadap rendahnya kemampuan petani
untuk membiayai usahataninya, dan harga-harga input lainnya cenderung meningkat.
KEBIJAKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN
Sistem Pertanian dan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan
Secara teknis dan operasional, Sistem Pertanian Berkelanjutan (SPB) sangat
beragam dan dinamis, tetapi inti yang dapat menjadi dasar adalah (1) Pelaksanaan
pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan,
peternakan (jika memungkinkan) harus lebih produktif dan efisien. Sektor peternakan
mempunyai peluang besar diusahakan di lahan kering, sedangkan sector perikanan
sebagai salah satu bagian pertanian dalam arti luas kecil kemungkinannya diterapkan
pada lahan kering, (2) Karena pertanian merupakan proses biologis dalam proses
produksi tanaman dan ternak yang disertai dengan campur tangan manusia maka
proses biologi harus lebih berperan. Oleh karena itu, LEISA (Low External Input
Sustainable Agriculture) harus diterapkan untuk mencegah degradasi lahan.(3) Daur
ulang bahan organik berupa sisa-sisa tanaman dan limbah ternak untuk
mempertahankan unsur hara dan kesuburan tanah adalah diprioritaskan.
Dengan demikian, secara logika maka ketiga inti dasar inilah yang relevan
digunakan untuk mendefinisikan Sistem Pertanian Berkelanjutan (SPB), yakni sistem
pertanian yang mengandalkan manajemen sumberdaya lahan, tanaman dan ternak
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa menurunkan kualitas sumberdaya
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lahan tersebut dan kualitas lingkungannya. Pengertian ini menggambarkan bahwa
SPB harus layak dari segi lingkungan, secara teknis dapat diterapkan oleh petani dan
secara ekonomi menguntungkan serta secara sosial budaya dapat diterima oleh
masyarakat lokal. Sebagai output SPB adalah produksi fisik dengan satuan tertentu
dan pendapatan (Rp atau $) untuk dinikmati oleh petani sebagai pelaku. Outcome dari
SPB adalh terwujudnya kesejahteraan petani, kemiskinan dapat teratasi sehingga
petani dapat hidup layak, dapat menyekolahkan putra putrinya, dapat membiayai
pengobatan jika jatuh sakit. Sedangkan sumberdaya lahan yang dimanfaatkan untuk
berproduksi tetap lestari sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan
datang. Inilah inti dari konsep pembangunan pertanian yang berkelanjutan
Konsep pembangunan pertanian berkelanjutan diturunkan dari konsep dasar
pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) yang penjelasannya secara
logika adalah sebagai berikut. Di tingkat wilayah bahwa pelaksanaan SPB secara
aktual di lapangan merupakan aktivitas yang terpadu (integreted), artinya SPB
bersinergi dengan komponen pembangunan lainnya. SPB dikatakan layak dari segi
lingkungan, dapat diterapkan secara teknis dan menguntungkan secara ekonomi serta
secara sosial budaya dapat diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa SPB
merupakan subsistem dari pembangunan pertanian berkelanjutan (Sustainable
Agricultural Development) atau dalam suatu sistem yang lebih general lagi yakni
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Dalam pelaksanaan SPB di
lapangan dapat dikatakan sudah terjadi sinergi dan interaksi kegiatan lintas sektor,
lintas komoditi dan lintas wilayah yang saling mendukung, sehingga mewujudkan
suatu pembangunan yang dapat menghasilkan output dan pendapatan yang dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan tercipta perbaikan lingkungan
global. Sudah diketahui bahwa pembangunan dalam berbagai sektor, baik
pembangunan sektor pertanian dalam arti luas yang berbasis komoditi dalam berbagai
wilayah selalu mempunyai Visi yang jelas dan terarah yakni berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan.
Konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang diturunkan dari konsep
dasar pembangunan berkelanjutan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup
manusia dengan tanpa mengorbankan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup
generasi yang akan datang. Hal ini mengandung pengertian bahwa pembangunan
pertanian berkelanjutan sebagai subsistem dituntut untuk mampu memanfaatkan
sumberdaya secara arif, efisien dan berinteraksi secara sinergis dengan subsistem
pembangunan berkelanjutan lainnya.
Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian
Untuk mengaktualisasikan konsep pembangunan pertanian berkelanjutan maka
sumberdaya lahan terutama lahan kering, maka diperlukan suatu strategi dan kebijakan
agar kebijakan tidak terkesan hanya normatif belaka. Luas penggunaan lahan kering
untuk pertanian di Indonesia sekitar 61.538.824 ha (BPS, 2005) tersebar di berbagai
daerah dengan jenis tanah, topografi dan sosial ekonomi petani yang menghuninya
bervariasi. Dengan demikian, strategi dan kebijakan pengelolaan yang diterapkan
berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, namun harus tetap berada pada
koridor yang ada dengan berpegang pada perinsip berkeadilan, proporsional dan
profesional. Pengelolaan sumberdaya pertanian (misalnya lahan pertanian) akan
teraktualisasi (menjadi kenyataan) harus ada unsur kemauan dan kemampuan dengan
memanfaatkan peluang yang ada sehingga dapat menghasilkan komoditi pangan dengan
tetap berwawasan lingkungan. Unsur kemauan, kemampuan dan kesempatan setiap
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lembaga, isntansi yang berkompetensi dapat diimplementasikan dan diaktualisasikan
dengan menyusun perencanaan yang terarah dan spesifik (Action Plan) dan strategi
yang relevan dan dapat dilaksanakan. Strategi ini dinamakan Grand Design Strategy
Pengelolaan sumberdaya pertanian Non Teknis untuk pembangunan pertanian
berkelanjutan. Strategi tersebut tidak terlepas dengan koordinasi, kolaborasi, partisipasi
dan keterwakilan dalam menentukan tujuan pengelolaannya, misalnya mengidentifikasi
lahan yang sesuai untuk pertanian, seleksi teknologi usahatani, diseminasi teknologi dan
penelitian dan penegmbangan (Research and Development) pertanian.
Identifikasi Lahan yang Sesuai
Data BPS (2007) menggambarkan bahwa terdapat lahan kering untuk
tanaman semusim seluasr 7.083.812 hektar dan untuk tanaman tahunan seluas
15.310.105 hektar. Seluas 61,54 juta hektar lahan kering di Indonesia yang
penggunaannya untuk pertanian dengan berbagai karakteristik dan tidak semuanya
cocok untuk pertanian tanaman pangan, tetapi mungkin cocok untuk pengembangan
ternak, tanaman perkebunan, baik tanaman perkebunan semusim maupun tahunan.
Oleh karena itu, identifikasi lahan kering sangat diperlukan untuk memperoleh data
yang akurat yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun
rencana, menyusun skala prioritas dan penentuan kebijakan yang tepat. Cara yang
dapat digunakan untuk mengidentifikasi lahan yang sesuai untuk pertanian, terutama
lahan alang-alang dan semak belukar adalah dengan menggunakan peta
penggunaan lahan yang berskala yang dipadukan dengan peta arahan tata
ruang pertanian. Identifikasi dapat juga dilakukan lewat satelit dengan Geographic
Information Syatem (GIS). Dengan cara ini, diperoleh data tentang lahan kering yang
dapat digunakan untuk menyusun perencanaan jangka menengah di daerah (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah).
Tentunya identifikasi ini dilakukan secara koordinatif dan kolaborasi antar
lembaga atau instansi yang berkompeten seperti Departemen Pertanian, Badan
Pertanahan dan Litbang Rehabilitasi Lahan, Departemen Pemukiman dan
Transmigrasi. Koordinasi dan kolaborasi ini sangat penting terutama untuk
menyamakan perspsi pengembangan lahan kering, keseragaman data (informasi) dan
menghindari oveerlap (tumpang tindih) program antar departemen yang sering
menyebabkan perencanaan pendanaan yang double. Untuk memperoleh data yang lebih
tepat, harus digunakan peta tanah atau peta kesesuaian dan peta penggunaan lahan
dengan skala yang lebih besar, misalnya 1:50.000 atau lebih baik lagi skala 1:25.000
(Abdurachman et al, 2008). Selain itu, data biofisik lahan perlu ditunjang dengan
informasi sosial-ekonomi, terutama status kepemilikan lahan, sehingga pengembangan
pertanian tidak terbentur pada permasalahan nonteknis yang dapat menggagalkan pendayagunaan lahan kering yang telah direncanakan.
Seleksi Teknologi Tepat Guna
Menurut para pakar Ilmu Tanah dan berdasarkan pengamatan pada penelitian
tentang Improved soil management on rainfed Vertisols in West Nusa Tenggara
(ACIAR Project 2004 - 2007) bahwa teknologi pengelolaan lahan kering untuk pertanian
tanaman pangan telah tersedia, baik teknologi konservasi tanah, peningkatan
kesuburan tanah, pengelolaan bahan organik tanah, dan pengelolaan air. Dari sekian
banyak teknologi tersebut, perlu diseleksi teknologi yang tepat guna dan sesuai
dengan kondisi lahan (tanah, air, dan iklim) dan petani di berbagai wilayah lahan kering
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karena sangat perlu diketahui terlebih dulu karakteristik lahan dan kondisi petani agar
teknologi yang terpilih betul-betul efektif dan dapat diadopsi petani.
Karakteristik lahan dapat diketahui melalui pemetaan dengan skala detail, misalnya
menggunakan skala (1:50.000 atau 1:25.000), atau lebih detail lagi yakni skala 1:10.000
atau 1:5.000. Dengan menggunakan peta berskala sangat detail akan membantu dalam
pemilihan komoditas yang akan diusahakan, dan teknologi yang dapat dipergunakan
dengan lebih tepat. Sedangkan identifikasi aspek sosial-ekonomi petani dapat
diidentifikasi dengan melaksanakan observasi langsung atau survei lapangan dengan
menerapkan metode survei yang cocok, misalnya dengan menggunakan metode
Participatory Rural Appraisal (PRA) atau dengan metode dokumentasi. Kemudian,
berdasrkan hasil survei dapat dilakukan perencanaan partisipatitif dengan melibatkan
pengguna teknologi.
Diseminasi Teknologi
Adopsi teknologi oleh masyarakat umumnya berjalan cukup lambat, termasuk
adopsi teknologi pengelolaan lahan (tanah, air, dan lingkungan). Seringkali Teknologi
disebarkan melalui seminar, workshop, simposium, jurnal ilmiah, majalah ilmiah dan
populer serta melalui media cetak dan elektron, namun. diseminasi dengan cara ini kurang
efektif karena akses penyuluh apalagi petani ke media tersebut relatif terbatas. Oleh
karena itu, diperlukan metode diseminasi secara langsung kepada petani, yang lebih
mendekatkan sumber teknologi dengan petani sebagai calon pengguna teknologi. Salah
satu terobosan yang ditempuh oleh Departemen Pertanian untuk diseminasi teknologi
pertanian adalah melalui program Prima Tani, yakni Program Rintisan dan Akselerasi
Pemasyarakatn Inovasi Teknologi Pertanian yang dilaksanakan secara partisipatif oleh
semua pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan pertanian, dalam bentuk
Laboratorium Lapangan Agribisnis. Program Prima Tani awalnya diinisiasi oleh Badan
Libang Pertanian untuk percepatan adopsi teknologi yang bertujuan untuk mempercepat
diseminasi dan adopsi teknologi inovatif khususnya yang dihasilkan oleh Badan Litbang
Pertanian ((Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2008). Melalui program ini,
pertanian lahan kering di beberapa provinsi, termasuk pengembangan budi daya padi
gogo, palawija dan sebagainya, misalnya dengan introduksi benih unggul, pemupukan,
dan rotasi tanaman, dapat berkembang lebih cepat dan mampu meningkatkan produksi
bahan pangan nasional secara signifikan.
Penelitian Pertanian Lahan Kering
Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk lahan kering relatif kurang
dibandingkan dengan penelitian pada lahan sawah. Hal ini terlihat dalam perjalanan
pengembangan pertanian di Indonesia bahwa penelitian padi lebih terfokus pada padi
sawah yang telah menghasilkan berbagai varietas unggul dan teknologi budi daya
seperti pengendalian hama/penyakit, pemupukan, dan pengairan. Sedangkan penelitian
dan pengembangan padi ladang (padi gogo) jauh tertinggal. Sejalan dengan itu, minat
dan upaya petani untuk mengembangkan padi gogo juga relatif rendah, tercermin dari
luas pertanaman setiap tahun yang jauh lebih rendah dari luas lahan sawah.
Penelitian dan pengembangan pertanian lahan kering di beberapa daerah sudah
mulai mendapat perhatian yang lebih besar, termasuk pembiayaannya, misalnya
pemanfaatan irigasi air tanah dalam dengan Springkle Big Gun di Pulau Lombok NTB,
Penerapan teknologi konservasi pada lahan kering di NTT, Improve Soil management
melalui penanaman dengan sistem bedeng (raise bed) di Kupang NTT dan Lombok
NTB yang didanai oleh Proyek ACIAR. Walau demikian, akan lebih baik bila
penelitian diarahkan pada teknologi pengelolaan padi gogo dan palawija sebagai bagian
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dari sistem usaha tani (farming system) yang disesuaikan dengan kondisi spesifik
lokasi. Penelitian untuk pertanian lahan kering akan lebih bermakna untuk pengembangan
apabila dilaksanakan secara komprehensif, koordinatif, kolaboratif dan melibatkan
petani dan penyuluh. Artinya peneliti tidak bekerja sendiri-sendiri dan hasilnya tidak
dipublikasi, tetapi hendaknya penelitian lahan kering itu berada dalam suatu tim dari
berbagai disiplin ilmu, sehingga menemukan suatu inovasi dan menghasilkan teknologi
yang efektif dan menguntungkan.
Prinsip Pengelolaan Terpadu Dalam Pembangunan Pertanian
Dalam pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pengelolaan
agroekosistem seperti lahan kering dan lahan sawah (basah) dapat dipandang sebagai
upaya memperbaiki dan memperbaharui sumberdaya alam yang dapat dipulihkan
(renewable resourses) di suatu daerah. Dalam pemanfaatan sumberdaya lahan untuk
pertanian berkelanjutan harus berwawasan lingkungan dengan mengikuti kaidah
pelestarian lingkungan. Pengelolaan agroekosistem lahan pertanian merupakan upaya
masyarakan pedesaan untuk mengubah atau ekosistem sumberdaya alam untuk
memperoleh manfaat yang maksimal dengan mengusahakan komoditas yang cocok
secara agronomis, menguntungkan secara ekonomi dan mudah diusahakan secara teknis
dan kontinuitas produksinya. Pengelolaan agroekosistem lahan pertanian merupakan
bagian dari interaksi masyarakat petani dengan lingkungan agroekosistem sumberdaya
alam karena dalam pengusahaan tanaman dan atau ternak harus ada campur tangan
manusia (petani). Oleh karena itu, semua kegiatan tersebut perlu diperkuat
pelaksanaannya dengan memperhatikan perinsip-perinsip pengelolaan agroekosistem
lahan pertanian terpadu yang kemudian dinamakan prinsip pengelolaan
agroekosistem lahan pertanian terpadu dengan tetap berwawasan pelestarian
lingkungan. Hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan lahan kering berwawasan
pelestarian lingkungan tidak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri, melainkan ada
kerja sama secara terpadu melalui koordinasi, kolaborasi, partisipasi dan pelibatan
(envolvement) atau keterwakilan dari pihak yang memangku kepentingan
(stakeholders).
Dengan demikian, dalam pengelolaan agroekosistem lahan pertanian, paling
tidak ada 8 (delapan) prinsip pengelolaan agroekosistem lahan pertanian terpadu yang
perlu mendapat perhatian dalam kegiatan aksi yakni pelaksanaan secara (1)
Koordinatif, (2) Kolaboratif, (3) Partisipatif/Keterlibatan (kemauan, kemampuan,
kesempatan atau peluang), (4) Keterwakilan (reprsentatif), (5) Daya dukung
(Carrying Capacity), (6) Pemerataan (Equity), (7) Skala Prioritas, (8)
Keberlanjutan (sustainable) sumberdaya alam pertanian dalam aspek lingkungan,
sosial budaya dan ekonomi. Kemudian, perinsip tersebut dapat dijahit menjadi sebuah
sistem dalam bentuk rantai nilai (Value Chain) karena melibatkan berbagai pihak
berdasarkan fungsi dan kompetensinya dalam mengaktualisasikan pengelolaan
sumberdaya lahan pertanian.
Pada dasarnya Rantai Nilai pada gambar 3.2. di atas masih menunjukkan
hubungan antara lembaga ilmiah (Perguruan Tinggi) dan lembaga lain yang terkait
untuk menghasilkan konsep, metode dan strategi pengelolaan lahan kering
berkelanjutan. Rantai nilai ini akan dapat berfungsi secara aktual dalam bertindak lokal
(aksi nyata) dalam melakukan pengelolaan jika diperkuat oleh unsur-unsur Kemauan,
Kemampuan dan Kesempatan setiap lembaga dan instansi terkait serta para pihak
yang mengambil kepentingan (stake holders). Artinya, dalam melakukan aksi nyata
pengelolaan harus diawali dengan kesadaran dan kemauan yang kuat dari setiap
lembaga dan isntansi terkait, kemudian ditunjang oleh kemampuan dan kesempatan
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(peluang) setiap unsur yang terlibat. Ketiga unsur tersebut (kemauan, kemampuan dan
kesempatan) merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan, sehingga jika
salah satu diantara unsur ini tidak ada maka program pengelolaan tidak akan pernah
teraktualisasi.
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian Masa Depan
Kebijakan pemerintah yang mengarah kepada strategi pembangunan pertanian
berimplikasi kepada bagaimana memanfaatkan sumberdaya local secara bijak yang pro
kepada rakyat, pro masyarakat pedesaan, pro ketenagakerjaan dan pro pemerataan. Dengan
demikian, Pembangunan pertanian berkelanjutan berguna untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat. Contoh nyata yang dapat menjadi ilustrasi sederhana adalah mengacu pada
beberapa karakteristik wilayah lahan kering, seperti penduduk wilayah lahan kering
umumnya miskin, dan lahan kering rentan terhadap degradasi karena erosi, maka
kebijakan pengelolaan lahan kering secara profesional dan adil identik dengan
pengentasan kemiskinan. Alasannya adalah karena masalah lahan kering bukan hanya
terletak pada masalah sumberdaya tanah dan air secara fisik saja, tetapi juga masalah
sosial ekonomi dan kebijakan yang lebih kompleks, sementara luas lahan kering jauh
lebih luas daripada lahan sawah. Oleh karena itu, jika pemerintah hendak
menghapuskan kemiskinan di Indonesia, maka pilihan yang tepat adalah tidak hanya
berfokus pada mengandalkan lahan basah (sawah), melainkan mengarahkan
kebijakannya kepada bagaimana memfasilitasi petani untuk mengelola lahan kering
agar berdaya guna untuk menghasilkan bahan makanan pokok, menghasilkan devisa
dari produk primer yang diolah, penyerapan tenaga kerja dengan tetap berwawasan pada
pelestarian lingkungan.
Agar pengelolaan lahan kering berkelanjutan dapat diterapkan oleh masyarakat
dengan baik, maka diperlukan prasyarat (Bennet, 1994; Utomo, 200).
(1) Stabilitas politik, sosial dan ekonomi
Terkait dengan stabilitas politik, sosial dan ekonomi sebagai salah satu prasyarat
pengelolaan lahan kering, penulis berpendapat bahwa persyaratan tersebut kurang relevan.
Alasannya adalah Bennet (1994) dan (Utomo ( 200) menyatakan bahwa laju pertumbuhan
penduduk dan tekanan ekonomi yang tinggi pada kondisi politik, sosial yang labil akan
memacu degradasi lingkungan. Pada kondisi seperti ini rakyat lebih memikirkan
kebutuhan ekonomi dan politik daripada kelestarian lingkungan. Lebih lanjut dikatakan
bahwa makin meningkatnya degradasi lahan pada era otonomi daerah saat ini merupakan
contoh faktual sulitnya penerapan pengelolaan lahan berkelanjutan pada kondisi sosial,
ekonomi dan politik yang labil. Tanpa adanya kedamaian dan stabilitas sosial politik akan
sulit menerapkan sistem pengembangan lahan kering berkelanjutan di lapangan.
Pernyataan di atas kurang relevan kalau dikaitkan dengan stabilitas politik dan
sosial karena kenyataanya secara empiris di lapngan dapat dikatakan bahwa lahan kering
dikelola oleh masyarakat petani dengan tenaga sendiri, modal dan peralatan sendiri tanpa
bantuan pemerintah. Meskipun politik bergejolak, petani tidak mengerti tentang politik.
Masyarakat petani tidak pernah terlibat dengan gejolak politk pemerintah, kecuali kalau
mereka dibujuk-bujuk oleh orang tertentu yang berkepentingan. Jadi, stabilitas politik tidak
mempengaruhi aktivitas petani dalam mengelola lahan kering untuk berusahatani, kecuali
kalau pengelolaan lahan kering tersebut benar-benar ada intervensi pemerintah secara besarbesaran dalam pendanaan untuk menghasilkan produk unggulan yang diandalkan agar
mendatangkan devisa yang semakin meningkat, kemudian mulai dari pendanaan sampai
pemasaran ditangani oleh pemerintah. Mungkin akan logis kalau stabilitas politik menjadi
persyaratan pengelolaan lahan kering apabila ada intervensi pemerintah secara politik dan
ekonomi, yakni ada investasi besar-besaran pada pengelolaan lahan kering.
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(2) Ketersediaan teknologi berkelanjutan
Teknologi dipereoleh melalui pendekatan interdisipliner untuk mengidentifikasi prioritas
penelitian dan uji coba yang mampu menjawab permasalahan lahan kering secara
komprehensif. Perguruan tinggi dan Litbang perlu memfokuskan penelitiannya pada
penemuan teknologi yang berkemampuan meningkatkan produktivitas lahan kering,
pendapatan petani, melestarikan lingkungan dan secara sosial diterima oleh masyarakat.
Penelitian untuk menghasilkan teknologi pengelolaan lahan kering berkelanjutan harus
dimulai dari keinginan dan permasalahan petani, bukan keinginan peneliti. Oleh karena itu
pelaksanaan penelitian perlu koordinasi, kolaborasi dan pelibatan petani sangat diperlukan
(telah dijelaskan pada Gambar 3.2). Namun dukungan pendanaan penelitian dari
pemerintah dan swasta perlu ditingkatkan
(3) Komitmen dan dukungan rakyat
Partisipasi dan kesadaran semua pihak akan pentingnya pengelolaan lahan kering
berkelanjutan untuk mendukung kehidupan bersama generasi masa kini dan yang akan
datang perlu terus ditingkatkan. Sumberdaya lahan merupakan aset petani yang perlu
dijaga agar jangan sampai dieksploitasi seperti mengeksploitasi tambang. Keterlibatab
semua stakeholders, para peneliti dengan berbagai bidang ilmu dan disiplin, pejabat
pemerintah, pengusaha, para petani sampai masyarakat lokal sangat dipeerlukan. Inilah
yang menggambarkan bahwa pengelolaan lahan kering berkelanjutan perlu perinsip
pengelolaan terpadu dengan mengedepankan koordinasi, kolaborasi, partisipasi,
keterwakilan (represntatif) (telah dijelaskan melalui gambar 3.1).
(4) Dukungan kebijakan pemerintah
Kebijakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah harus berpihak kepada
pembangunan berkelanjutan yang berbasis ilmu pengetahuan, kualitas infrastruktur harus
bagus dan efisien, dan kelembagaan harus terkoordinasi dan kuat. Pengamatan penulis di
lapangan adalah, sampai saat ini sangat sedikit sekali kebijakan pembangunan yang secara
langsung mendukung penerapan pembangunan pertanian berkelanjutan. Hal ini mungkin
disebabkan oleh adanya orientasi proyek dari para penerap kebijakan, adanya bocoranbocoran dalam pendanaan, sehingga suatu proyek yang seharusnya bernilai X Rupiah,
tetapi karena banyak bocoran dan potongan yang tidak resmi maka nilainya jauh lebih
rendah daripada X Rupiah. Akibatnya, kualitas pekerjaan sangat rendah dan tidak lestari.
Contohnya adalah, proyek pengerasan jalan, pembukaan jalan ke sentra-sentra produksi di
pedesaan yang kualitas infrastruktur jalan secara fisik sangat rendah.
(5) Pengembangan SDM
Sumberdaya manusia yang dimaksudkan dalam hal ini adalah petani dan pelaku
pengelolaan lahan kering berkelanjutan lainnya adalah modal yang paling penting dan
menentukan keberhasilan penerapan sistem pengelolaan lahan kering berkelanjutan. Oleh
karena itu, peningkatan kasitas dan kapabilitas SDM pengetahuan dan keterampilan mereka
perlu terus ditingkatkan, baik melalui pendidikan formal maupun training dan workshop.
(6) Keadilan dan pemerataan.
Hubungan antara kemiskinan dan degradasi lingkungan memang sangat rumit. Kemiskinan
mungkin dapat sebagai penyebab maupun dampak dari degradasi lingkungan lahan kering.
Sistem pengelolaan lahan berkelanjutan biasanya diasarkan pada apakah sudah terpenuhi
sasaran ekonomi, lingkungan dan sosial (seperti yang digambarkan pada gambar 3.3. Pada
tataran pelaksanaan pengelolaan lahan sistem ini dipengaruhi oleh sikap sosial, mekanisme
pasar dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, adanya insentif bagi masyarakat yang
menerapkan sistem ini dan sanksi bagi mereka yang tidak menerapkannya akan
menentukan keberhasilan penerapan strategi pengelolaan lahan berkelanjutan.
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Umumnya lahan kering terletak terpencil tanpa fasilitas infrastruktur yang
memadai. Oleh karena itu kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk
menunjang Sistem Pertanian Berkelanjutan (SPB). Berikut ini, penulis
menawarkan beberapa butir kebijakan yang dapat menunjang pengelolaan
sumberdaya lahan pertanian terutama lahan kering agar dapat secara
berkelanjutan dapat menghasilkan produk bahan pangan untuk memenuhi
kebutuhan penduduk.
1. Subsisi berupa infrastruktur seperti jalan dan listrik yang menunjang SPB.
Transportasi merupakan salah satu syarat utama pembangunan pertanian
berkelanjutan. Walaupun produk primer melimpah dapat dihasilakan dalam
pemanfaatan lahan kering, maka produk tersebut tidak akan dapat
memperoleh nilai jual tanpa adanya fasilitas jalan untuk mengangkut produk
tersebut ke pasar atau ke kota di mana konsumen ada. Demikian juga halnya
dengan listrik, selain berfungsi untuk penerang di rumah tangga, listrik
diperlukan untuk power di lahan kering jika petani mengoperasionalkan alat
atau mesin pertanian yang membutuhkan listrik, terutama untuk pengolahan
hasil (agroindustri) guna memperoleh peningkatan nilai tambah produk.
2. Memacu pengembangan industrialisasi pertanian di pedesaan (agroindustri)
yang mengolah produk primer menjadi produk olahan yang berdaya saing
tinggi
Untuk memperoleh nilai tambah produk pertanian maka industri pengolahan
mutlak diperlukan, terutama untuk komoditas yang kurang tahan lama untuk
disimpan. Misalnya, komoditi hortikultura seperti tomat, dan cabe yang
kadang-kadang pada musim panen harganya sangat rendah. Oleh karena itu,
untuk memperoleh nilai tambah yang tinggi maka perlu diolah menjadi
produk olahan seperti saus tomat, saus cabe.
3. Insentif pajak tanah lebih rendah untuk lahan SPB dan insentif harga yang
lebih tinggi bagi produk SPB untuk meningkatkan produksi dengan SPB di
lahan kering.
Biasanya petani kurang tertarik dalam membayar pajak dan mereka tidak
faham untuk apa pajak, padahal pajak sangat bermanfaat untuk
pembangunan. Tetapi jika pajak dikenakan konsesion (keringanan) dalam
bentuk subsidi, maka petani akan bergairah dalam membayar pajak.
4. Membangun lembaga-lembaga pembiayaan mikro yang memberi manfaat
kepada penduduk miskin yang mudah diakses
Pengelolaan lahan kering berkelanjutan tidak lepas dari kebutuhan modal.
Untuk mencegah petani tidak jatuh pada perangkap para pelepas uang
(kredit) non formal dengan bunga sangat tinggi, maka lembaga pembiayaan
finansial berupa pembiayaan mikro, seperti Bank Desa atau Kredit Usahatani
dengan bunga rendah dan akses yang mudah, maka pengelolaan lahan kering
untuk SPB dapat terlaksana dengan baik.
5. Subsidi sarana produksi (seperti bibit/benih, pupuk dan pestisida),
bantuan peralatan dan mesin pertanian. Petani sering mengalami kesulitan
dalam memperoleh sarana produksi seperti pupuk dan beni/bibit secara tepat
jumlah, tepat waktu dan tepat jenis. Oleh karena itu, subsidi tetap
diperhatikan dengan mempertimbangkan Consumer Surplus dan Produser
surplus, artinya siapa pihak yang akan diuntungkan jika menerapkan
kebijakan subsidi. Apakah yang diuntungkan adalah pemerintah, konsumen
ataukah produsen (petani). Hal ini dapat dilakukan analisa dari aspek
kesejahteraan.
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6. Membatasi Impor beras
Impor beras dan komoditi lainnya dapat merugikan petani dalam negeri
karena produk impor akan menyaingi produk dalam negeri yang dihasilkan
oleh petani. Oleh karena itu, jika ada impor maka pemerintah perlu
mengenakan tarif (pajak) impor.
7. Pemberian hak penggunaan tanah bagi penduduk miskin dengan
memberlakukan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Reforma
Agraria yang menguntungkan pengelola (petani) lahan kering.
Undang-undang tentang Reforma Agraria perlu diseminasi untuk diketahui
oleh masyarakat petani. Hak penggunaan tanah untuk diusahakan seperti
yang diterapkan pada Hutan Kemasyarakatan (HKM) sangat membantu
petani dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan menanam tan aman
pangan, pemeliharaan ternak di hutan penyangga. Hal ini dapat mencegah
mereka untuk melakukan penebangan hutan secara ilegal (pencurian kayu).
8. Penyediaan bantuan alat (mesin pertanian) untuk pengolahan tanah dan
pengolahan hasil pertanian
Walau jumlah penduduk di pedesaan cukup tinggi, tetapi ketersediaan untuk
menjadi tenaga kerja relatif terbatas. Kadang-kadang mereka lebih memilih
mencari kerja di kota atau ke tempat lain. Oleh karena itu, untuk pengolahan
tanah, pembersihan semak belukan di lahan kering peerlu mekanisasi.
9. Diseminasi teknologi dengan mengaktifkan penyuluh
Diseminasi teknologi yang tepat untuk pengelolaan lahankering perlu
diseminasi secara langsung kepada petani dengan tanpa melalui seminar,
majalah, media cetak dan elektronik karena akses mereka ke media tersebut
sangat sulit.
10. Menjamin kondisi pasar dengan tetap memberi kesempatan kepada petani
untuk mempertahankan posisi tawar (brgaining position) yang lebih tinggi.
Harga Produk pertanian sering berfluktuasi, yakni di musim panen h arganya
rendah, dan sebaliknya. Oleh karena itu perlu ada kebijakan harga untuk
melindungi petani produsen (floor price) dan harga atas (ceiling price) untuk
melindungi konsumen.
11. Menggalakkan penelitian dan pengembangan lahan kering dalam berbagai
aspek yang mendukung pembanguan pertanian berkelajutan berbasis
sumberdaya lahan.
12. Membuka program studi yang secara khusus berkonsentrasi pada pendalaman
pengmebangan sumberdaya lahan kering, baik aspek agronomi, agribisnis
lahan kering, hortikultura lahan kering
Menggugah SDM untuk belajar sumberdaya lahan kering sudah saatnya
diperlukan. Oleh karena itu, ijin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan
konsentrasi Lahan Kering perlu diperlunak agar pemahaman SDM tentang
Lahan kering semakin mantap. Lahan kering yang luasnya sekitar 61 juta
hektar dan luasnya jauh lebih luas daripada lahan sawah, maka perlu dikenal
oleh insan SDM kita.
13. Melakukan pemberdayaan lahan kering dengan menerapkan perinsip
pengelolaan terpadu secara koordinatif, kolaboratif, partisipatif, repr esentatif
dengan pelibatan petani dan stakeholder yang terkait, menentukan skala
prioritas, memperhatikan daya dukung yang ada, pemerataan (tidak
terkonsentrasi pada beberapa wilayah saja), dilaksanakan secara
berkelanjutan dengan tetap berwawasan lingkungan.
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14. Upaya untuk membatasi kepentingan pribadi atau selfinterest secara terus
menerus untuk memperoleh lahan dalam rangka memenuhi berbagai tujuan
kehidupan. Apabila hal ini tidak terkendali akan menyebabkan kerusakan sumber
daya alam. Salah satu alternatif kebijakan adalah sentralisasi pengendalian, yaitu
suatu keputusan politik yang mengambil alih atau membatasi kebebasan dalam
mengakses sumber daya dalam suatu wilayah, baik yang berupa collective pool
resources seperti halnya tanah ulayat maupun lahan sawah yang sudah menjadi
milik individu.
15. Alternatif kebijakan berikutnya adalah penguatan kemampuan kolektif
masyarakat tani lahan kering dalam mengelola sumber daya lahan dan air tanah dlam.
Perspektif kebijakan ini terkait dengan fungsi lahan kering, yaitu adanya warisan
budaya yang melekat. Menurut teori identitas psikologi sosial, masyarakat memperoleh
harga diri dari kelompok atau masyarakat di mana mereka berada. Adanya rasa identitas
yang kuat dalam masyarakat mendorong kerja sama antar individu dan membawa
aspirasi mereka semakin dekat dengan yang ada pada masyarakat .
16. The last and the most important but not least adalah Membangun instrumen kebijakan
yang memberikan mengarah kepada peningkatan nilai tambah (value added) di bidang
petanian adalah dengan strategi 6 (enam) I , yakni I = Incentive, I = Infrastrukture; I =
Inovasi; I = Investasi; I = Institution; dan I = Industry. Industi berbasis pertanian adalah
mutlak dikembangkan untuk menadikan pertanian sebagai basis pembangunan ekonomi
Indoonesia. Agar pertumbuhan sector pertanian dan kontribusinya terhadap PDB maka
indstri berbasis pertanian adalah andalan untuk meningkatkan nilai tambah produk
pertanian. Kemudian dilengkapi dengan Iman dan Taqwa.
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
4.1. Kesimpulan
1. Sejalan dengan arah dan Kebijakan Pembangunan Pertanian dalam menghadapi
tantangan perekonomian Indonesia, maka paradigma pembangunan pertanian masa
depan adalah pembangunan pertanian berkelanjutan berbudaya industri, berdaya saing
tinggi dengan selalu berorientasi pada peningkatan nilai tambah (value added).
2. Pembangunan pertanian berkelanjutan yang berbudaya industri harus diperkuat oleh
pengembangkan inovasi, yakni teknologi yang selalu berkembang, baik teknologi untuk
budidaya (on farm), seperti bioteknologi dan chemical technology maupun teknologi
tepat guna untuk panen dan pengolahan hasil yang berhasil guna dan berdaya guna
(dapat diterapkan oleh petani di perdesaan).
3. Pembangunan pertanian berkelanjutan mutlak ditunjang oleh infrastruktur yang
memadai untuk memperlancar produksi pada on farm di sentra-sentra produksi,
memudahkan distribusi produk (marketing hasil) ke konsumen, mempermudah dan
memperlancar para pedagang (trader) akses ke sentra-sentra produksi. Berbagai bentuk
dan jenis Infrastruktur yang dimaksud adalah mulai dari prasarana dan sarana irigasi
(mulai dari bendungan, waduk, pembangunan dan perbaikan saluran primer, sekunder
sampai kepada tersier); prasarana dan sarana transportasi, baik di darat laut maupun
udara; infrastruktur berupa pasar, listrik dan air bersih.
4. Pembangunan pertanian berkelanjutan berbudaya industry disertai pula dengan
Incentive, yakni semacam perangsang untuk memotivasi agar produsen tetap
berkemauan dan berkemampuan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, dan juga
perangsang kepada konsumen untuk tetap memakai produk dalam negeri. Insentif
tersebut dapat berupa subsidi sarana produksi kepada petani produsen maupun subsidi
harga. Pemberian Incentive tidak hanya terbatas pada petani produsen dan konsumen,
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tetapi incentive perlu diberikan kepada siapa saja pelaku agribisnis yang berprestasi dan
berjasa dalam penemuan inovasi, paket teknologi yang bermanfaat untuk pengembangan
pertanian.
5. Produksi pertanian tidak terlepas dari investasi, baik investasi public maupun swasta
dengan tetap memperbaiki iklim investasi yang kondusif dengan memelihara suasana
politik dan keamanan dalam negeri dengan memperkuat Institusi (kelembagaan) dan
selalu memperhatikan marketing dan trade.
6. Paradigma pembangunan pertanian berkelanjutan itu adalah pembangunan pertanian
yang berwawasan lingkungan, yakni pertanian yang aman dan adaptif secara ekologis,
menguntungkan (profitable) secara ekonomis, dan secara social budaya (humanis) dapat
diterima di masyarakat dan orang-oranga yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu,
Pembangunan pertanian berkelanjutan adalah pertanian yang LEISA (Low External
Input Sustainable Agriculture) bukan HEISA (High External Input Sustainable
Agriculture). Pertanian adalah aktivitas produksi berbasis sumberdaya alam (Natural
Resources Based), yakni pertanian yang diusahakan dengan skala kecil, menengah dan
besar merupakan proses produksi yang berlangsung secara biologis dan dibarengi
dengan adanya campur tangan manusia terhadap alam atau ekosistem dengan
menggunakan sumber daya tanah (lahan) sebagai media tumbuhnya flora
(tumbuhan/tanaman) dan fauna (hewan/ternak). Lahan sebagai sumberdaya alam yang
menjadi input fisik utama pertanian tidak terlepas dari ancaman, baik ancaman karena
kejadian alam seperti erosi, longsor, tertimpa lahar gunung meletus maupun ancaman
karena ulah manusia dan chemical degradation.
4.1. Implikasi
Sebagai implikasi kebijakan maka berikut ini dapat dikemukakan beberapa
saran. Program pembangunan pertanian itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup
manusia maka seharusnya pertanian yang mampu : Meningkatkan, melestarikan ketahan
dan keamanan pangan (food security); Mengembangkan setiap sub sistem Usaha
Agribusines; Mewujudkan Kesejahteraan petani (Farmer Welfare); Menjaga kelestarian
lingkungan (sumberdaya hayati); Melibatkan petani (partisipnatif).
Jika selama ini koordinasi, kolaborasi, keterwakilan dan partsisipasi antar
perguruan tinggi, Badan Litbang, instansi terkait dan petani belum diterapkan dalam
pembangunan pertanian maka diharapkan prinsip tersebut dapat diimplementasikan
dalam mencetuskan suatu kebijakan dan strategi pelaksanaannya untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi (economic growth) pemerataan (equity) dan keberlaanjutan
(sustainability). Perlu juga disarankan juga agar masing-masing Direktorat Jenderal
Teknis memperhatikan secara seksama target pertumbuhan PDB dan produksi yang
telah ditetapkan sebagai acuan dalam melaksanakan program sehingga target yang
telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana. Faktor-faktor kunci yang perlu
mendapat perhatian dalam produksi pertanian (on farm) adalah : (a) ketersediaan
benih bermutu dari varietas unggul, (b) kelancaran distribusi pupuk sampai tingkat
petani dengan harga sesuai HET, (c) perlindungan tanaman dari kemungkinan
serangan OPT dan bencana alam, (d) mempertahankan harga gabah sesuai HPP,
(e) mengendalikan impor beras, dan (f) terus meningkatkan koordinasi
pelaksanaan program dengan seluruh stakeholder. Praktek monopsoni/oligopsoni
perlu dikurangi karena cenderung tidak berpihak kepada petani produsen, sebab
bargaining position petani sangat lemah dalam hal penentuan harga dan standar
kualitas produk.
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ABSTRAK
Lahan pertanian yang letaknya berdekatan dengan kawasan hutan seringkali tidak luput
dari gangguan oleh satwa liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi
petani terhadap gangguan satwa liar di lahan pertanian mereka, meliputi jenis satwa liar
pengganggu, intensitas gangguan, tingkat kerusakan dan upaya yang dilakukan oleh
petani untuk menanggulangi gangguan oleh satwa liar tersebut. Penelitian dilakukan
dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Data hasil penelitian dianalisis
secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa jenis satwa liar yang menjadi
musuh dan menimbulkan kerusakan pada lahan pertanian adalah babi hutan, monyet,
tikus dan beberapa jenis burung. Jenis satwa liar lain yang menimbulkan gangguan
adalah musang (pada bidang peternakan). Sebagian besar responden berpendapat
bahwa intensitas gangguan dan tingkat kerugian yang diderita akibat gangguan oleh
satwa liar tergolong cukup tinggi. Untuk menghindari kerugian, masyarakat harus
mengeluarkan tenaga dan biaya ekstra untuk menjaga dan mengamankan lahan
pertanian dan ternak mereka.
Kata kunci: gangguan satwa liar, lahan pertanian, Taman Nasional Bantimurung
Bulusaraung
ABSTRACT
The crop of agricultural land adjacent to forests area often draids by wildlife. This
study aims to determine the farmers' perceptions regarding wildlife crops raiders,
including the species of wildlife as a pest, disturbance intensity, the extent of damage
and farmers’ efforts to overcome wildlife crop-raider. Data were collected using
questionnaire and interview in farmer community in three villages around Bantimurung
Bulusaraung National Park. Data were analyzed descriptively. The results showed that
the major source of crops-losses were wild boar, monkeys, rats and some birds. Another
animal species that disturb livestock is Civet. Most respondents considered the crop
damage intensity and the extent of loss were quite high. To avoid losses, people have to
spend effort and extra costs for maintaining and securing their crops and livestock.
Keywords: wildlife crop-raider, agricultural land/farmland, Bantimurung Bulusaraung
National Park
LATAR BELAKANG
Jika serangan satwa liar secara langsung ke manusia, apalagi serangan yang
menimbulkan kematian seringkali diekspose secara lengkap dan detil oleh berbagai
media baik cetak maupun on-line, maka kerugian yang ditimbulkan oleh gangguan
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satwa liar terhadap petani seringkali luput dari perhatian masyarakat. Padahal gangguan
satwa liar yang berasal dari dalam kawasan hutan terhadap lahan pertanian, akan
memberatkan kehidupan petani kecil. Hal ini disebabkan karena sebagian besar
masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan konservasi, seperti Taman Nasional
Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) merupakan petani kecil (Balai Taman Nasional
Bantimurung Bulusaraung, 2008), yang hidup di bawah garis kemiskinan (Kadir et al.,
2012), dengan luas lahan lahan garapan kurang dari satu hektar (Kadir et al., 2013).
Akibatnya, sekecil apapun kerugian yang ditimbulkan, akan terasa sangat membebani
petani kecil, yang memiliki tingkat pendapatan yang kecil. Kerugian akibat gangguan
satwa liar membuat petani harus mencari nafkah tambahan untuk memenuhi kebutuhan
hidup mereka. Selain menimbulkan kerugian secara materi, gangguan satwa liar juga
dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap satwa liar dan kawasan taman nasional.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi petani terhadap gangguan yang
ditimbulkan oleh satwa liar di lahan pertanian mereka, meliputi jenis satwaliar
pengganggu, intensitas gangguan, tingkat kerusakan dan upaya yang dilakukan oleh
petani untuk menanggulangi gangguan oleh satwa liar tersebut. Penelitian ini penting
dilakukan mengingat belum terdapat informasi ilmiah mengenai gangguan satwa liar
terhadap masyarakat sekitar TN Babul. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan kepada pihak terkait, mengenai bentuk gangguan satwa liar
terhadap petani di sekitar kawasan TN Babul.
BAHAN DAN METODA
Area kajian
Pada penelitian ini, pemilihan dusun yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian
dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan letaknya yang berbatasan langsung dengan
kawasan hutan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Selain itu, pemilihan dusun
dilakukan dengan pertimbangan bahwa kawasan Taman Nasional Bantimurung
Bulusaraung memiliki tiga tipe ekosistem, yaitu ekosistem karst, ekosistem hutan
dataran rendah non dipterokarpa pamah dan ekosistem pegunungan bawah, sehingga
pemilihan setiap dusun juga didasarkan pada keterwakilan dusun tersebut pada setiap
tipe ekosistem yang terdapat di kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
Dusun pertama merupakan dusun yang terletak di sekitar kawasan karst, yaitu Dusun
Bangkesangkeang, yang secara administratif terletak di Kelurahan Kassi, Kecamatan
Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dusun kedua merupakan dusun yang
terletak di ekosistem hutan dataran rendah non dipterokarpa pamah, yaitu Dusun
Kappang, yang secara administratif terletak di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana
kabupaten Maros. Dusun ketiga terletak di ekosistem hutan pegunungan bawah, yaitu
Desa Bontomasunggu, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone (Gambar 1).
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Gambar 1. Lokasi penelitian persepsi petani mengenai gangguan satwa liar pada lahan
pertanian di sekitar kawasan TN Babul
Bahan dan Peralatan
Peralatan yang digunakan meliputi peralatan untuk pengumpulan data primer berupa
alat perekam, kuesioner, kamera digital, buku catatan, alat tulis menulis dan Global
Positioning System (GPS). Peralatan pendukung yang digunakan untuk mengolah data
meliputi peralatan komputer beserta perangkat lunak pengolah data (MS Office Excel).
Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan bahan pendukung seperti peta tematik
desa sekitar kawasan TN Babul dan data sekunder yang diperoleh dari kantor desa atau
kantor kecamatan setempat.
Metoda
Penelitian ini dilakukan terhadap petani lokal yang bermukim di dusun yang menjadi
lokasi penelitian. Pada tahap awal penelitian ini, dilakukan wawancara terhadap
informan kunci dengan menggunakan metode snow ball sampling (Noy, 2008), untuk
memberi gambaran secara umum mengenai gangguan satwa liar yang dihadapi oleh
petani. Berdasarkan informasi awal tersebut, kemudian disusun daftar pertanyaan
dalam kuesioner, yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan wawancara. Pada
tahap selanjutnya dilakukan pengumpulan data untuk mengetahui persepsi mengetahui
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persepsi mereka mengenai gangguan satwa liar di lahan pertanian mereka. Dalam
wawancara ini digunakan metode wawancara secara semi terstruktur (Turner, 2010; Qu
dan Dumay, 2011; Galletta, 2013; Santoso, 2016). Dalam penelitian ini, unit analisis
adalah rumah tangga. Dengan demikian, responden merupakan rumah tangga petani
pemilik lahan. Responden diutamakan kepala keluarga. Selain itu, responden juga
harus penduduk asli (penduduk lokal yang telah lama bermukim di tempat tersebut).
Jumlah responden ditentukan berdasarkan rumus Slovin (Tedjada dan Punzalan, 2012),
yaitu:

Keterangan:
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = batas toleransi kesalahan (10%)
Berdasarkan data yang diperoleh dari Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman
Nasional Bantimurung Bulusaraung 2008 – 2027 (Balai Taman Nasional Bantimurung
Bulusaraung, 2008), diketahui bahwa jumlah penduduk yang bermukim di sekitar
kawasan TN Babul adalah 171.785 orang. Dengan demikian, total responden minimal
berjumlah 100 orang. Pada penelitian ini, responden yang berasal dari Dusun
Bangkesangkeang berjumlah 33 orang, Dusun Kappang berjumlah 33 orang, sedangkan
responden yang berasal dari Desa Bontomasunggu berjumlah 34 orang.
Untuk menambah keakuratan data mengenai bagaimana respons petani terhadap
perubahan iklim, maka selain menggunakan metode wawancara, maka pada penelitian
ini juga digunakan metode observasi (Kothari, 2004). Metode observasi dilakukan
untuk mengamati secara langsung perilaku petani saat menghadapi berbagai dampak
yang timbul akibat perubahan iklim, seperti musim tanam yang tidak menentu, musim
hujan yang berkepanjangan, maupun kemarau panjang.
Analisis data
Data lapangan ditabulasi dengan menggunakan Microsoft excel dan SPSS ver 21.
Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jenis satwa liar pengganggu lahan pertanian
Gangguan satwa liar merupakan masalah yang umum dihadapi oleh kawasan
konservasi dan seringkali menimbulkan rasa kurang nyaman di kalangan masyarakat
yang bermukim di sekitar kawasan konservasi (Njue, 2013). Bagi masyarakat yang
bermukim di dusun yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan Taman Nasional
Bantimurung Bulusaraung, gangguan satwa liar merupakan hal yang rutin mereka
hadapi.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat beberapa spesies satwa liar yang
dianggap sebagai satwa pengganggu lahan pertanian oleh petani dan secara rutin keluar
dari dalam kawasan hutan untuk mencari makan di lahan pertanian masyarakat.
Bagi petani yang bermukim dan memiliki lahan garapan di dekat kawasan hutan,
babi hutan (Sus scrofa) merupakan satwaliar yang menimbulkan gangguan pada lahan
pertanian (Rao et al., 2002; Honda dan Sugita, 2007). Gangguan babi hutan terhadap
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lahan pertanian di sekitar kawasan konservasi, tidak hanya terjadi di sekitar kawasan
TN Babul saja, melainkan juga di berbagai wilayah lain di Indonesia, seperti di sekitar
TN G. Leuser (Harahap et al., 2013), sekitar TN Meru Betiri (), bahkan juga di berbagai
kawasan konservasi yang terletak di negara lain, seperti Seima Biodiversity
Conservation Area, Cambodia (Scally et al., 2007). Menurut petani, gangguan babi
hutan sebenarnya mencakup semua jenis lahan dan tanaman pertanian. Namun terdapat
beberapa jenis tanaman pertanian yang menjadi favorit babi hutan, misalnya tanaman
palawija, seperti kacang-kacangan, terutama kacang tanah dan jagung, tanaman
penghasil umbi seperti ubi kayu dan ubi jalar, maupun pisang, semangka, sayur-mayur,
bahkan padi sawah. Selain memakan tanaman pertanian, perilaku babi hutan yang suka
menggali tanah saat sedang mencari makan, juga menyebabkan kerusakan pada lahan
pertanian padi, jahe, cabe, maupun lahan perkebunan kemiri dan cengkeh yang baru
ditanami. Selain memakan berbagai jenis tanaman pertanian, gangguan babi hutan juga
membuat bibit tanaman menjadi berhamburan, sehingga petani terpaksa memperbaiki
lahan dan menanam kembali bibit yang rusak dan hilang. Babi juga dilaporkan
mendatangi dusun dan rumah penduduk bahkan berani berkeliaran di sekitar rumah
penduduk.
Primata juga merupakan satwa liar lain yang sering mengganggu lahan pertanian
(Rao et al., 2002; Utami et al., 2016). Pada dusun di sekitar TN Babul, gangguan
monyet, terutama menyebabkan kerugian pada petani kacang tanah dan jagung yang
hendak memanen hasil pertaniannya. Selain itu, monyet juga kerap mengambil
berbagai jenis buah yang ditanam di kebun penduduk atau di lahan garapan penduduk
yang berada di dalam kawasan taman nasional, seperti aren, rambutan, mangga, jambu,
coklat, kopi dan pisang.
Selain monyet, mamalia lain yang dianggap menimbulkan kerugian oleh petani
adalah tikus. Jacob et al. (2010) menyatakan bahwa tingkat kerusakan akibat serangan
hama tikus sawah (Rattus argentiventer) pada padi yang belum dipanen mencapai
sebesar 10-20%. Menurut petani, serangan tikus umumnya terjadi pada tanaman padi
dan kacang-kacangan. Pada tanaman padi dapat menyebabkan kematian pada tanaman
karena tikus memotong tanaman padi. Selain menyerang tanaman pertanian, tikus juga
menyerang gabah kering, kacang-kacangan yang telah dijemur maupun berbagai jenis
umbi-umbian hasil panen yang disimpan oleh petani. Berdasarkan hasil wawancara,
sebagian besar petani (77%) berpendapat bahwa tikus yang menyerang lahan pertanian
mereka merupakan satwa yang berasal dari hutan dan hutan menjadi tempat tikus
membuat sarang. Menurut cukup banyak petani, keberadaan sarang tikus di hutan
membuat petani tidak bisa memusnahkan hama tikus sehingga serangan tikus terus saja
terjadi secara rutin. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa cukup banyak petani
(23%) yang berpandangan bahwa tikus yang menyerang lahan pertanian mereka bukan
tergolong satwaliar dan bukan berasal dari hutan, melainkan hanya berasal dari sekitar
lahan pertanian, kampung atau dusun mereka.
Diantara spesies burung, maka burung bondol (Lonchura spp), merupakan spesies
burung yang dianggap menjadi hama dan merugikan petani. Sementara jenis burung
lain yang sering mendatangi lahan pertanian, utamanya sawah yang sedang diairi,
seperti berbagai jenis burung air, tidak dianggap petani sebagai satwa liar pengganggu.
Berdasarkan hasil wawancara, terdapat jenis satwa lain yang dianggap petani sebagai
satwa pengganggu, yaitu Musang. Petani mengganggap satwa ini tidak mengganggu
lahan pertanian, melainkan mengganggu ternak unggas milik petani.
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Intensitas gangguan
Berdasarkan hasil pengamatan, beberapa jenis satwa liar pengganggu, seperti babi
hutan, tikus, musang, mulai aktif pada sore menjelang malam hingga subuh hari.
Monyet dan burung aktif pada pagi hingga sore hari. Menurut persepsi cukup banyak
petani, tidak terdapat pola tertentu dari gangguan satwa liar ke lahan pertanian mereka
dan semua jenis satwa liar akan mengganggu lahan pertanian secara bergantian. Pada
malam hari, gangguan babi hutan bisa berbarengan dengan serangan tikus, sedangkan
siang hari, petani harus mewaspadai gangguan burung dan monyet. Meskipun
demikian, terdapat jenis tanaman yang menjadi favorit dari setiap jenis satwa. Monyet
misalnya, senang mendatangi ladang kacang dan jagung yang siap panen.
Cukup rutinnya gangguan satwa lair pada lahan pertanian, menyebabkan cukup
banyak petani yang bingung menentukan jenis satwaliar yang memiliki intensitas
gangguan paling tinggi. Namun, menurut cukup banyak petani, babi hutan merupakan
satwa yang memiliki intensitas gangguan yang paling tinggi, seperti yang terlihat pada
Tabel 1.
Tabel 1. Persepsi petani mengenai jenis satwa dengan intensitas gangguan yang
paling tinggi
No
Persentase (%)
Jenis satwa yang intensitas gangguannya paling tinggi
1
25
Semua jenis sama tinggi intensitas gangguannya
2
28
Babi hutan
3
22
Monyet
4
21
Tikus
5
3
Burung
6
1
Musang
Tingkat kerugian yang diderita oleh petani
Semua bentuk gangguan yang ditimbulkan oleh satwa liar berdampak pada kerugian
pada petani. Berdasarkan hasil wawancara, tingkat kerusakan yang dialami petani
tergolong cukup tinggi. Menurut perkiraan petani, rata-rata tingkat kerusakan akibat
gangguan satwa liar pada tanaman padi mencapai 27 %, kedele mencapai 22 %, kacang
tanah mencapai 25 %, sedangkan jagung mencapai 21 %, dengan tingkat kerugian yang
dialami petani berkisar dari ≈ Rp 1,5 juta hingga hampir Rp. 6 juta, bergantung pada
jenis komoditas dan harga pasar (Tabel 2).
Tabel 2. Kerugian akibat gangguan satwa liar pada petani di sekitar TN Babul
Rata-rata
Rata-rata
hasil
Rata-rata Rata-rata hasil yang
yang
kerugian
diperoleh diperoleh
akibat
Rata-rata produksi produksi
jenis
luas
tingkat
tanpa
dengan
jika tanpa
jika
gangguan
tanaman lahan
kerusakan gangguan gangguan gangguan
dengan
(x Rp
(kg)
(kg)
(x Rp
gangguan
1000)
1000)
(x Rp
1000)
padi
0,27
4.500,0
3.102,5
8.150
2.439,5
5.710,5
1
kedele
0,22
1.300,0
936,0
2.750
605
2.145
1
kacang
0,25
3.000,0
1.875,0
7.000
1.750
5.250
tanah
1
jagung
0,21
4.250,0
1.935,5
5.750
3.072,5
1.543,5
1
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Antisipasi yang dilakukan petani
Petani di sekitar kawasan TN Babul umumnya masih menggunakan cara
konvensional untuk meminimalisir kerugian akibat gangguan satwa liar pada lahan
pertanian mereka. Untuk mencegah terjadinya kerugian akibat kerusakan tanaman
pertanian oleh gangguan satwa liar, petani harus mengeluarkan tenanga ekstra dan biaya
ekstra, untuk menjaga tanaman pertanian. Tenaga ekstra dikeluarkan karena petani
harus berjaga malam secara bergantian. Jaga malam melibatkan seluruh anggota
keluarga, dari anak-anak hingga dewasa dan dilakukan secara rutin hingga masa panen.
Biaya ekstra dikelurkan untuk melakukan pemagaran tanaman pertanian, maupun saat
membeli kopi atau teh, gula pasir, maupun camilan, yang dibutuhkan saat menjaga
tanaman pada siang dan malam hari. Beberapa langkah antisipasi gangguan lahan
pertanian oleh satwa liar yang dilakukan oleh petani di sekitar kawasan TN Babul dapat
terlihat pada tabel berikut.
Tabel 3. Langkah antisipasi petani terhadap gangguan satwa liar
No Upaya antisipasi
Ya
1
97
Menjaga / ronda
2
12
Pemagaran
3
Menggantung tali dan benda
89
bergerak
4
48
Memburu
5
2
Memasang jerat atau perangkap

KESIMPULAN DAN SARAN
Jenis satwaliar yang menjadi musuh dan menimbulkan kerusakan pada lahan pertanian
adalah babi hutan, monyet, tikus dan beberapa jenis burung. Jenis satwa liar lain yang
menimbulkan gangguan adalah musang (pada bidang peternakan). Sebagian besar
responden berpendapat bahwa intensitas gangguan dan tingkat kerugian yang diderita
akibat gangguan oleh satwa liar tergolong cukup tinggi. Untuk menghindari kerugian,
petani harus mengeluarkan tenaga dan biaya ekstra untuk menjaga dan mengamankan
lahan pertanian dan ternak mereka. Agar kerugian yang diderita petani akibat gangguan
satwa tidak terlalu besar, diperlukan upaya untuk membantu meringankan kerugian,
misal dengan memberi asuransi bagi kerugian akibat kerusakan tanaman akibat
gangguan satwa liar.
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ABSTRAK
Inovasi teknologi yang dikembangkan secara terintegrasi diharapkan hadir sebagai
solusi permasalahan peningkatan produksi pertanian untuk mendukung ketahanan
pangan nasional. Lahan kering sub-optimal di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah,
khususnya Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu hanya dapat ditanami
padi satu kali dalam satu tahun. Penelitian pengembangan pertanian terintegrasi pada 10
hektar lahan sub-optimal dilaksanakan dengan mengaplikasikan inovasi teknologi padi
gogo aromatik yang dihasilkan oleh Universitas Jenderal Soedirman dan aplikasi pupuk
hayati pada musim tanam 1 (MT I), dilanjutkan sistem budidaya padi Salibu pada sisa
MTI dan MT II, dan pada MT III dilakukan budidaya kedelai Superbodi tanpa olah
tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan varietas padi gogo aromatik
Inpago Unsoed 1 dan aplikasi pupuk hayati mampu mencapai produksi hingga 10,5 t/ha,
dua kali lipat dari produksi yang bisa dicapai petani sebelumnya menggunakan varietas
padi sawah (di bawah 5 t/ha). Penerapan teknologi pertanian terintegrasi yang
memadukan budidaya lebih dari satu tanaman dengan peternakan, dan pertanian dalam
arti luas didukung kebijakan pemerintah, dapat menjadi kunci keberhasilan pertanian
berkelanjutan yang mendukung Ketahanan Pangan Nasional.
Kata kunci: ketahanan pangan, pertanian berkelanjutan, teknologi, terintegrasi,
ABSTRACT
Technology innovation being expected to solve problems in increasing productivity of
rainfed land for rural communities in Indonesia. In sub-optimal rainfed land in Cilacap
Regency, Central Java, especially at Gandrungmanis Village, rice only could be
planted once a year. Integrated agricultural development research on 10 hectares of
sub-optimally rainfed land has been implemented using aromatic upland rice variety of
Jenderal Soedirman University and biological fertilizer application during the 1st
planting season, followed by the Salibu rice cultivation system (ratooning rice) during
2nd planting season, and Superbodi soybean cultivation system (non-tillage)
implemented in 3rd planting season. The results of this study indicate that the use of
aromatic upland rice varieties Inpago Unsoed 1 and the application of biological
fertilizers increased rice production up to 10.5 t / ha from 4.8 t/ha. The use of aromatic
upland rice variety combined by biological fertilizer to improve the soil quality and
planting season management to increase water resource efficiency, proven to be a
solution to the problems faced by the farmers. Application of integrated agricultural
technology that combines more than one plant cultivation to animal husbandry, and
agriculture in the widest sense supported government policies, can be the key to the
success of sustainable agriculture that supports the National Food Security.
Keywords: rainfed land, aromatic upland rice, cropping pattern, ratooning, minimum
tillage
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LATAR BELAKANG
Visi pembangunan pertanian Indonesia berdasarkan Rencana Strategis
Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan, 2015) adalah “Terwujudnya
sistem pertanian industrial berkelanjutan yang berdaya saing dan mampu menjamin
ketahanan pangan dan kesejahteraan petani’. Visi pembangunan pertanian masa depan
mengarah pada berkembangnya sistem dan implementasi usaha tani yang tidak hanya
cukup bagi pemenuhan kebutuhan pangan, akan tetapi juga memiliki daya saing,
mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan berorientasi pada spin off industry
yang berkelanjutan. Efisien, input luar rendah dan berwawasan lingkungan menjadi
kunci dalam praktik produksi yang dijalankan, untuk menghasilkan produk yang
memiliki nilai tambah, berdaya saing dan berkelanjutan. Intervensi teknologi dalam
proses produksi dan pengolahan hasil merupakan kebutuhan mutlak dalam
mengupayakan pencapaian visi pembangunan pertanian ini. Hasil-hasil penelitian
berupa inovasi teknologi yang dikembangkan oleh lembaga penelitian yang
diaplikasikan pada usaha tani di tingkat petani diharapkan mampu menghasilkan
percepatan upaya pencapaian visi pembangunan pertanian 2025 -2030.
Sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK yang
dituangkan dalam UU No. 18/2002, menimbulkan paradigma baru bagi penelitian
pengkajian dan pengembangan serta diseminasi hasil hasil penelitian, karena:(a)
memberikan landasan hukum bagi pertumbuhan kemampuan semua unsur kelembagaan
dalam penguasaan, pemajuan dan pemanfaatan IPTEK, (b) mendorong pertumbuhan
dan pendayagunaan IPTEK secara lebih efektif, (c) menggalakkan pembentukan
jaringan kerjasama antar semua unsur kelembagaan IPTEK secara sinergis sehingga
kapasitas dan kemampuannya lebih optimal, (d) mengikat semua pihak pemerintah
pusat, pemerintah daerah dan masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam
pengembangan dan pendayagunaan IPTEK.
Paradigma baru yang timbul akibat dari UU No. 18/2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
adalah:
a) kerjasama penelitian dan pengembangan antara lembaga tingkat
pusat dan lembaga tingkat daerah digalakkan, b) kerjasama penelitian dan
pengembangan antara lembaga publik dan lembaga swasta dirangsang, c) kerjasama
penelitian dan pengembangan antara lembaga nasional dan internasional diberi peluang
lebih besar. Sistem IPTEK nasional menjadi peluang bagi Kementerian Pertanian untuk
secara sungguh-sungguh membangun sistem IPTEK Pertanian mulai dari hulu
(penelitian dasar dan teknologi generik) sampai hilir (pengkajian teknologi spesifik
lokasi dan diseminasi penelitian kepada petani) secara efisien.
Kebijakan yang menjembatani arah dan pemanfaatan penelitian serta hasil-hasil
penelitian bagi masyarakat dalam UU No 18/2002 tidak dapat dirasakan dampak
positifnya bagi pembangunan pertanian, jika tidak diimplementasikan oleh berbagai
pihak. Universitas Jenderal Soedirman sebagai salah satu wiyata tinggi yang menjadi
media para peneliti dalam menghasilkan teknologi dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan dan menyediakan solusi bagi permasalahan di masyarakat, selama ini
menjalin dan mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Mengkaji dan bertindak secara mandiri maupun merespons
berbagai stake holder terhadap upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui
penerapan teknologi yang dihasilkan dari rangkaian riset, dikembangkan di berbagai
wilayah untuk mendorong laju pembangunan nasional. Salah satu program
pemberdayaan masyarakat melalui intervensi teknologi pertanian yang dijalankan
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto bekerja sama dengan Program
Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman dan Pemerintah Daerah Kabupaten
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Cilacap adalah Pilot Project Pengembangan Pertanian Terpadu di Desa Gandrungmanis,
Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap.
Desa Gandrungmanis, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap
merupakan salah satu desa di wilayah barat Kecamatan Gandrungmangu yang memiliki
kondisi lingkungan spesifik. Keterbatasan air, penggunaan pestisida dan pupuk kimia
secara berlebihan dalam kurun waktu panjang telah mengakibatkan penurunan daya
dukung lingkungan secara drastis yang berdampak pada menurunnya produktivitas
lahan. Petani di Desa Gandrungmanis saat ini hanya mampu panen padi satu kali dalam
satu tahun, itupun jika curah hujan cukup memadai. Produksi padi hanya dapat
mencapai angka maksimal 4,5 ton per hektar. Di samping itu, kondisi tanah yang porus,
sumber air yang terbatas dan penggunaan pupuk kimia selama bertahun-tahun juga
menyebabkan daya dukung lahan bagi produksi tanaman menjadi kurang optimal.
Peningkatan produktivitas lahan sawah di Desa Gandrungmanis dapat dilakukan
dengan perbaikan daya dukung lahan. Pengembalian daya dukung lahan yang
diharapkan mampu meningkatkan produksi tanaman yang berkelanjutan dapat
diupayakan dengan pengembangan pertanian terpadu. Pengaturan pola tanam, rotasi
tanaman dan penggunaan berbagai varietas unggul diharapkan mampu memperbaiki
kondisi kimia dan fisik tanah, sedangkan kondisi biologis tanah, dapat diupayakan
perbaikannya dengan penggunaan pupuk dan pestisida hayati.
Indeks pertanaman pada lahan petani Desa Gandrungmanis yang semula hanya
satu kali dalam satu tahun (IP 100), ditargetkan mampu meningkat menjadi dua ratus
bahkan tiga ratus melalui perbaikan lahan, pola tanam dan teknik budidaya dengan
intervensi teknologi yang dihasilkan dari penelitian di Universitas Jenderal Soedirman.
Teknologi yang diaplikasikan merupakan perpaduan beberapa teknologi, sehingga
disebut teknointegrasi. Aplikasi teknointegrasi dengan konsep pertanian terpadu
memungkinkan produksi dan tingkat kesejahteraan petani mampu ditingkatkan.
Pengaturan pola tanam yang dipadukan dengan penggunaan varietas unggul, pupuk dan
pestisida hayati dengan memanfaatkan sumber daya lokal ditujukan guna meningkatkan
produktivitas lahan yang berkelanjutan. Program kerja sama ini dimaksudkan sebagai
upaya transfer teknologi pertanian terpadu kepada petani dalam rangka meningkatkan
produktivitas lahan pertanian yang berkelanjutan, menghasilkan produk yang berdaya
saing dan berorientasi industri, yang selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Inovasi teknologi diharapkan hadir sebagai solusi
permasalahan peningkatan produktivitas lahan kering bagi masyarakat pedesaan di
Indonesia. Lahan kering sub-optimal di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, khususnya
Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu hanya dapat ditanami padi satu kali
dalam satu tahun. Hal tersebut disebabkan tidak adanya jaringan irigasi yang
mendukung, sehingga kebutuhan air hanya tercukupi oleh curah hujan. Pendapatan
petani menjadi sangat rendah, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Penelitian pengembangan pertanian terpadu pada 10 hektar lahan sub-optimal
dilaksanakan dengan mengaplikasikan inovasi teknologi padi gogo aromatik yang
dihasilkan oleh Universitas Jenderal Soedirman dan aplikasi pupuk hayati pada musim
tanam 1 (MT I), dilanjutkan sistem budidaya padi Salibu pada sisa MTI dan MT II, dan
pada MT III dilakukan budidaya kedelai Superbodi tanpa olah tanah. Dengan cara
tersebut, petani diharapkan bisa panen 3 kali selama satu tahun dengan penghematan
waktu budidaya dan dan penghematan biaya usaha tani. Tujuan penulisan makalah ini
adalah mengetahui: 1) perubahan produktivitas lahan tadah hujan oleh penggunaan
teknologi terintegrasi yang diaplikasikan, 2) perubahan biaya usaha tani oleh
penggunaan teknologi terintegrasi yang diaplikasikan, 3) Prospek pengembangan
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teknologi terintegrasi yang diterapkan di lahan percontohan Desa Gandrungmanis pada
lahan tadah hujan secara umum.
BAHAN DAN METODA
Penelitian pengembangan pertanian terpadu pada 10 hektar lahan sub-optimal
dilaksanakan dengan mengaplikasikan inovasi teknologi padi gogo aromatik yang
dihasilkan oleh Universitas Jenderal Soedirman dan aplikasi pupuk hayati pada musim
tanam 1 (MT I), dilanjutkan sistem budidaya padi Salibu pada sisa MTI dan MT II, dan
pada MT III dilakukan budidaya kedelai Superbodi tanpa olah tanah. Dengan cara
tersebut, petani diharapkan bisa panen 3 kali selama satu tahun dengan penghematan
waktu budidaya dan dan penghematan biaya usaha tani. Teknik Salibu dilakukan
dengan cara menumbuhkan dan memelihara tunas baru dari tunggul tanaman padi pada
musim tanam sebelumnya untuk mengefisienkan penggunaan air pada akhir musim
tanam I. Adapun masing-masing teknologi yang dialpikasikan pada setiap musim tanam
sebagai berikut.
MT 1 : Materi penelitian berupa varietas padi gogo aromatik Inpago Unsoed 1 yang
dibudidayakan secara gogo rancah. Padi disemai dan dipindah tanam pada
umur 14 hari setelah semai. Jarak tanam yang digunakan adalah jajar
legowo 3 : 1 dengan jumlah bibit 1-2 per lubang. Pemupukan menggunakan
pupuk hayati yang diaplikasikan setiap 10 hari sekali. Pemanenan dilakukan
setelah 80% biji menguning.
MT II : Materi penelitian berupa rumpun padi sisa pertanaman MT 1, yang
dipangkas 5cm dan 25cm untuk ditumbuhkan tunasnya. Pemupukan dengan
pupuk hayati, diaplikasikan setiap 13 hari sekali. Tinggi pemangkasan
tunggul (5cm untuk sistem salibu dan 25cm untuk sistem ratun) digunakan
sebagai perlakuan.
Variabel yang diamati adalah produktivitas padi, biaya produksi, waktu produksi
dan keuntungan yang diperoleh pada masing-masing musim tanam, sehingga dapat
dibandingkan efisiensinya. Pada tanaman padi yang dibudidayakan dengan cara Salibu,
diamati tinggi tanaman, jumlah anakan total, jumlah anakan produktif, umur berbunga
dan umur panen. Data dianalisis sidik ragam dan bila nyata dilanjutkan dengan uji jarak
ganda Duncan pada taraf 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peningkatan Produktivitas Lahan Tadah Hujan oleh Intervensi Teknologi yang
Diaplikasikan
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan varietas padi gogo
aromatik Inpago Unsoed 1 dan aplikasi pupuk hayati mampu meningkatkan produksi
padi di lahan tadah hujan Desa Gandrungmanis hingga 10,5 t/ha, dua kali lipat dari
produksi yang bisa dicapai petani sebelumnya menggunakan varietas padi sawah (di
bawah 5 t/ha). Hal tersebut menunjukkan bahwa teknik ini menghemat waktu sekitar 40
hari dari teknik tanam pindah yang biasa dilakukan, karena tidak ada persemaian, olah
tanah dan tanam. Secara ekonomis, teknik ini lebih hemat, karena petani tidak
mengeluarkan biaya kerja untuk tiga tahapan awal budidaya dan tidak perlu membeli
benih lagi. Keuntungan yang paling mendasar bagi petani di lahan kering yang
mengandalkan air hujan adalah adanya peluang untuk bisa panen, karena masih
mendapatkan air hujan selama awal musim tanam.
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Tabel 1. Perkembangan produktivitas padi di Gandrungmangu
Usahatani padi
Produktivitas
Sebelum penggunaan Inpago Unsoed
4,8 ton/Ha
Inpago Unsoed MT I (sistem pindah tanam)
10,5 ton/Ha
Inpago Unsoed MT II (sistem Salibu)
6,5 ton/Ha
Sumber: data primer diolah
Berdasarkan tabel 1, sebelum perlakuan usaha tani padi menggunakan benih
Inpago Unsoed, produktivitas padi sebanyak 4,8 ton per hektar. Setelah penggunaan
benih Inpago Unsoed dalam usahatani padi menggunakan sistem pindah tanam,
produktivitas padi meningkat hingga mencapai 10,5 ton per hektar. Peningkatan
tersebut cukup signifikan karena mencapai lebih dari 2 kali lipat (218%). Musim tanam
berikutnya (MT II) sistem tanam yang digunakan adalah sistem Salibu. Hasil dari
penggunaan sistem tanam Salibu tersebut adalah produktivitas padi sebanyak 6,5 ton
per hektar. Jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari pertanaman sebelumnya
dengan sistem pindah tanam, produktivitas tersebut turun cukup banyak yaitu sebesar
39 persen dari musim tanam sebelumnya.
Tinggi pemangkasan tunggul yang digunakan pada tanaman padi yang
dibudidayakan secara salibu dan ratun (tabel 2) berpengaruh terhadap tinggi tanaman.
Tanaman ratun lebih tinggi, karena anakan tumbuh pada buku yang lebih tinggi pada
sisa batang tanaman sebelumnya, dan terus berlangsung setelah masa pertumbuhan
vegetatif selesai. Hal tersebut sesuai dengan Langer (1992) bahwa pertumbuhan tunas
terjadi salah satunya karena adanya perlakuan pemangkasan. Tinggi pemangkasan
batang menentukan jumlah mata tunas yang ada untuk pertumbuhan ulang, maka tinggi
pangkasan berpengaruh terhadap kemampuan pembentukan tunas.
Tabel 2. Pengaruh tinggi pemangkasan terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan total,
jumlah anakan produktif, umur berbunga dan umur panen
Tinggi
Variabel yang Diamati
Pemangkasan
Tinggi
Jumlah
Tanaman
Anakan
(cm)
Total
(batang
5cm (Salibu)
63,24 b
27,33 a
25cm (Ratun)
76,70 a
22,96 b

Jumlah
Anakan
Produktif
(batang)
22,95 a
18,60 b

Umur
Berbunga
(hari)

Umur
Panen
(hari)

57,66 a
53,10 b

96,00 a
92,70 a

Bobot
Gabar per
Rumpun
(gram)
92,11 a
56,21 b

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada variabel yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata setelah diuji menggunakan DMRT 5%.
Anakan total pada tanaman padi yang dibudidayakan secara salibu lebih banyak
disbanding dengan yang dibudidayakan secara ratun, demikian pula jumlah anakan
produktif. Jumlah anakan produktif tanaman padi yang dipangkas 5 cm diatas
permukaan tanah yaitu 22,95 batang sedangkan tanaman padi yang dipangkas 25 cm
diatas permukaan tanah yaitu 18,60 batang. Tunas yang tumbuh pada tanaman padi
yang dibudidayakan secara salibu memiliki akar yang langsung mengalami kontak
dengan tanah sebagai media tanam. Adanya akar yang langsung berinteraksi dengan
tanah, memberikan peluang untuk mendapatkan kecukupan hara dari tanah
dibandingkan tunas yang tumbuh pada tanaman padi ratun, sehingga pertumbuhan
anakan pada padi salibu lebih banyak dan optimal dibandingkan yang dibudidayakan
secara ratun.
Umur berbunga tanaman padi yang dibudidayakan secara ratun lebih pendek
dibandingkan tanaman yang dibudidayakan secara salibu.. Umur berbunga tanaman
padi yang dibudidayakan secara salibu (5cm di atas permukaan tanah) yaitu 57,66 hsp
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sedangkan tanaman padi yang dibudidayakan secara ratun (25 cm di atas permukaan
tanah) yaitu 53,1 hsp. Hal tersebut disebabkan tunas pada tanaman ratun tumbuh dari
batang tanaman sebelumnya, sehingga fase vegetatif yang diperlukan untuk persiapan
fase generatif tidak sepanjang fase vegetative yang diperlukan oleh tunas salibu.
Peralihan tanaman memasuki fase generatif pada tanaman ratun menjadi lebih cepat,
sehingga umur berbunga menjadi lebih pendek.
Jumlah anakan total dan anakan produktif yang lebih optimal, umur berbunga
yang relatif lebih panjang pada tanaman yang dibudidayakan secara salibu
memungkinkan diperolehnya asupan hara yang lebih memadai. Hal tersebut menjadikan
tanaman padi gogo aromatik yang dibudidayakan secara salibu (pemotongan 5cm di
atas permukaan tanah) lebih tinggi hasildan produktivitasnya dibandingkan dengan yang
ratun. Akan tetapi jika dibandingkan dengan hasil gabah per rumpun tanaman padi gogo
aromatic yang dibudidayakan secara umum, yaitu dengan tanam pindah, hasil dan
produktivitas padi salibu lebih rendah.
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penurunan produktivitas padi
yang dibudidayakan dengan sistem salibu. Oleh karena itu perlu pengkajian lebih lanjut
agar penurunan produktivitas dengan menggunakan sistem Salibu tidak terlalu besar.
Sebenarnya terdapat sisi positif lainnya yang muncul karena penerapan sistem Salibu.
Pemangkasan pekerjaan olah lahan sampai dengan penanaman bibit akan memunculkan
peluang bagi petani untuk melakukan usahatani lainnya. Semantara ini kelebihan waktu
(overtime) petani telah digunakan untuk melakukan usaha pengolahan pupuk organik
dan usahatani jamur tiram. Sukirno (1985) dalam Darwanto (2010) menyatakan bahwa
pilihan terhadap kombinasi penggunaan tenaga kerja, bibit, pupuk, pengolahan lahan
dan perawatan yang maksimal serta penggunaan modal dan teknologi yang tepat akan
mendapatkan meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
Peningkatan Efisiensi Usaha Tani
Efisiensi usaha tani dapat diupayakan dengan menekan factor-faktor biaya dan
meningkatkan produksi. Budidaya salibu mampu mengurangi faktor-faktor berbiaya
tinggi pada usaha tani padi yang dilakukan dengan cara tanam pindah (tapin). Beberapa
diantaranya adalah biaya pembelian benih, pengolahan lahan, persemaian, dan pindah
tanam yang biasanya memerlukan biaya yang tingggi dan waktu yang lebih panjang.
Tabel 3 menunjukkan komponen biaya operasional yang dibutuhkan petani
untuk melakukan usahatani padi Inpago di MT I dan MT II. Biaya operasional usahatani
padi Inpago di MT I dihitung mulai dari kegiatan pengolahan lahan sampai dengan
perawatan tanaman. Komponen biaya operasional berupa penggunaan traktor,
persemaian, pembelian benih, tenaga kerja mencabut benih, tenaga kerja pembuatan
galengan dan tenaga kerja tanam masih digunakan pada MT I. Sistem Salibu tidak
menggunakan biaya tersebut. Hanya ada tambahan biaya pemotongan rumpun padi pada
sistem Salibu. Hal itulah yang membedakan pengeluaran biaya operasional antara
Sistem pindah tanam pada MT I dengan sistem Salibu pada MT II. Pada musim tanam
selanjutnya, diujicobakan budidaya kedelai dengan teknik superbodi. Superbodi
merupakan akronim dari memasukkan benih di pertengahan bonggol padi. Hal tersebut
dilakukan sebagai upaya memberikan media yang lebih kondusif bagi perkembangan
benih dan tanaman kedelai pada cuaca ekstrem, baik kekeringan maupun terlalu lembab.
Budidaya kedelai ini masih berjalan sehingga pengumpulan data belum selesai
dilaksanakan.
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Tabel 3. Perbandingan pengeluaran biaya usahatani padi Inpago sistem tanam pindah
(tapin) dengan sistem Salibu pada luasan lahan 1750 M2
Komponen Biaya Operasional

Biaya MT I (Rp)
(Sistem pindah tanam)
170.000
50.000
75.000
100.000
100.000
200.000
133.000
160.000
120.000
100.000
100.000
1.308.000

Biaya MT II (Rp)
(Sistem Salibu)
133.000
160.000
120.000
100.000
100.000
100.000
713.000
595.000
45,49

Traktor
Persemaian
Pembelian benih
Tenaga kerja mencabut benih (ndaud)
Tenaga kerja pembuatan galengan
Tenaga kerja tanam
Pemupukan (Urea)
Penyiangan I
Penyiangan II
Semprot
Bahan pengendalian OPT
Pemotongan rumpun padi
Jumlah
Penghematan
Persentase penghematan (%)
Sumber: data primer diolah
Sistem salibu pada MT II menghasilkan penghematan biaya operasional
sebesar 45,49 persen pada usahatani padi dengan luas lahan 1750 M2. Penghematan
tersebut cukup signifikan mengingat petani padi sistem pidah tanam mulai merasakan
kendala dengan biaya usahatani yang semakin besar. Pemangkasan biaya tenaga kerja
mencabut benih, pembuatan galengan dan tanam tampaknya menjadi faktor pembeda
yang cukup signifikan. Hal tersebut sesuai dengan Kusnadi et al. (2011) yang
menyatakan bahwa tenaga kerja memiliki kontribusi yang sangat besar dan berpengaruh
signifikan terhadap input usaha tani padi.
Pendapatan petani pada program ini didukung oleh adanya usaha tani jamur
dan ternak yang mampu menyediakan bahan baku untuk produksi pupuk organik dan
diperolehnya pendapatan harian. Hal tersebut telah direalisasikan perwujudannya
dengan dibangunnya rumah jamur dan rumah pupuk yang menjadi salah satu fasilitas
produksi pupuk dan jamur tiram. Intervensi teknologi terintegrasi dapat meningkatkan
produktivitas lahan, mendukung keberlanjutan usaha tani dan mampu menjadi solusi
bagi Kendal-kendala yang dihadapi petani di lahan sub-optimal.
KESIMPULAN
Penerapan teknologi pertanian terintegrasi yang memadukan budidaya lebih dari satu
tanaman dengan peternakan dan pertanian dalam arti luas didukung kebijakan
pemerintah, dapat menjadi kunci keberhasilan pertanian berkelanjutan yang mendukung
Ketahanan Pangan Nasional.
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PENINGKATAN PRODUKSI JAGUNG BERBASIS SISTEM INFORMASI
GEOGRAFIS (SIG) KABUPATEN DOMPU
(THE INCREASED PRODUCTION OF CORN BASED GEOGRAPHICAL
INFORMATION SYSTEM IN DOMPU)
Try Wahyudi1, B. HarlyWidayanti, ST., MM2, Sri Apriani Puji Lestari, ST.,MT.2)
1. Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Muhammadiyah
Mataram
2. Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Muhammadiyah Mataram
Kontak Penulis: sriaprianipuji@gmail.com

ABSTRAK
Kabupaten Dompu merupakan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang
memiliki luas panen jagung terluas, 12,70% lahannya dapat dimanfaatkan untuk
pertanian jagung. Karakteristik lahan di Kabupaten Dompu sangat mendukung untuk
pertanian jagung. Tujuan penelitian ini adalah memberikan arahan pengembangan lahan
pertanian jagung untuk meningkatan produksi jagung di Kabupaten Dompu dengan
berbasis Sistem Informasi Geografis. Variabel pengukuran yang digunakan terdiri dari:
temperatur, ketersediaan air (curah hujan), ketersedian oksigen (kondisi drainase tanah),
media perakaran (tekstur tanah), bahaya erosi (kelerengan), bahaya banjir (genangan),
dan penggunaan lahan. Dari tujuh variabel tersebut menghasilkan tujuh peta yang
kemudian di-overlay. Sehingga menghasilkan arahan lokasi untuk pengembangan
pertanian jagung. Luas panen jagung saat ini 29.512 ha untuk kedepannya dapat
ditingkatkan menjadi 70.664,58 ha dengan memanfaatkan lahan perkebunan, semak
belukar, tanah terbuka dan hutan lahan kering sekunder.
Kata kunci: jagung, kesesuaian lahan, SIG.
ABSTRACT
Dompu is a district in the Province of West Nusa Tenggara having broad widest harvest
the zea mays , 12,70 % their land be used to agriculture zea mays. Characteristic of
land in Dompu district strongly support for agriculture zea mays. The purpose of this
research is giving directives the development of agricultural land of zea mays for
improving the production of zea mays in Dompu district with geographical information
system. The variables used consisting of : temperature, the availability of water
(rainfall), the availability of oxygen (conditions of drainage the ground), rooting media
(soil textures), danger of erosion (slope), danger of flooding (puddle) and land use. Of
the seven variables such produce seven map later in overlay. So as to produce direction
the location to agriculture development corn. Broad harvest corn currently 29.512 ha
to ahead can be increased to 70.664,58 ha by using plantation, land scrub, open ground
and forest dry land.
Keywords: corn, land suitability, GIS
LATAR BELAKANG
Perkembangan sektor pertanian dalam upaya peningkatan produksi sektor pertanian
dihadapkan pada tantangan secara biofisik, yaitu (Haryono, 2011) :
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a.

Kerusakan dan degradasi sumber daya lahan dan air dengan isu soil
sickness/fatique, penurunan keseburan/produktivitas lahan dan pencemaran
b.
Peningkatan variabilitas dan terjadinya perubahan iklim
c.
Penciutan dan alih fungsi (konservasi) lahan pertanian subur
d.
Fragmentasi lahan pertanian
Dalam meminimalisir tantangan tersebut maka perlu adanya suatu strategi untuk
meningkatan produksi sektor pertanian. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memilliki kontribusi terbesar di dalam
sektor pertanian. Jenis komoditas unggulan di sektor pertanian yang ada di Provinsi
NTB antara lain berupa : padi dan jagung. Provinsi NTB memiliki program
pembangunan yang menjadi unggulan salah satunya adalah pengembangan usaha
agribisnis berbasis komoditas lokal yaitu : Sapi, Jagung dan Rumput Laut. Berkaitan
dengan hal tersebut maka komoditas jagung merupakan salah satu sektor basis dan
unggulan yang dimiliki oleh Provinsi NTB.
Luas wilayah Provinsi NTB 2.015.315 ha yang terdiri dari 2 (dua) pulau besar yaitu :
Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Berdasarkan data yang ada 6,28% luas lahan di
Provinsi NTB dimanfaatkan untuk pertanian jagung. Untuk lebih jelasnya komposisi
luas lahan panen jagung masing-masing kabupaten di Provinsi NTB dapat dilihat pada
Tabel 1.
Tabel 1. Persentase Luas Lahan Panen Jagung di Provinsi NTB
Persentase Luas
Luas Panen
Kabupaten/Kota
Luas Wilayah (ha)
Lahan Panen
Jagung (Ha)
Jagung (%)
Lombok Barat
105.387
3.987
3,78
Lombok Tengah
120.840
3.015
2,50
Lombok Timur
160.555
15.658
9,75
Sumbawa
664.398
43.043
6,48
Dompu
232.460
29.512
12,70
Bima
438.940
18.695
4,26
Sumbawa Barat
184.902
6.235
3,37
Lombok Utara
80.953
5.708
705
Kota Mataram
6.130
Kota Bima
20.750
724
3,49
Jumlah
2.015.315
126.577
6,28
Sumber : Provinsi NTB Dalam Angka, 2015 dan hasil olahan data 2016
Berdasarkan Tabel 1, Kabupaten Dompu memiliki luas lahan panen jagung
terluas dibandingkan di luas lahan panen jagung di kabupaten / kota lainnya. Jumlah
produksi jagung di Kabupaten Dompu mencapai 190.059 ton pada tahun 2015 dan
jumlah produksi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 dengan
jumlah produksi sebanyak 170,132 ton, seperti yang terlihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Perkembangan Produksi Jagung Kabupaten Dompu
Sumber : Dompu Dalam Angka, tahun 2015 dan Dinas Pertanian tahun 2016
Salah satu strategi pengembangan wilayah pertanian tanaman pangan dan
hortikultura di Kabupaten Dompu dilakukan dengan merencanakan lahan pertanian
pangan berkelanjutan dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering. Potensi pertanian
tanaman pangan di Kabupaten Dompu yang merupakan komoditas unggulan adalah
Jagung. Komoditi jagung merupakan komoditi yang sebenarnya sudah sangat
dikenal dan familiar dengan petani Kabupaten Dompu selain jenis tanaman ini sesuai
dengan kondisi lahan di tempat tersebut. Namun karena selama ini tidak adanya
informasi pasar dan harga, maka komoditi jagung kurang diminati oleh petani dan
diganti dengan komodti yang memiliki pasar dan harga. Pada tahun 2010 luas areal
pertamanan jagung hanya mencapai 5.957 ha dan itupun sebagian besar hanya sebagai
konsumsi. Namun semenjak dicanangkanya Program PIJAR dengan memberikan
informasi harga dan pasar yang jelas, maka animo masyarakat meningkat dan ini dapat
dilihat dari luas areal pertanaman jagung yang sangat signifikan. Pada tahun 2011 luas
areal pertanaman jagung mencapai 15.765 Ha dan hingga saat ini telah mencapai
luas 29.973 ha dengan jumlah produksi mencapai 190,059 ton. Dengan melihat trend
peningkatan jumlah produksi dan areal pertanaman jagung serta kesesuaian lahan di
Kabupaten Dompu untuk tanaman komoditas jagung maka kedepannya perlu adanya
upaya untuk mempertahankan luas areal bahkan meningkatkan luas areal pertanaman
jagung. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah memberikan arahan dalam
pengembangan lahan pertanian jagung untuk meningkatkan jumlah produksi jagung di
Kabupaten Dompu.
BAHAN DAN METODA.
Variabel Penelitian
Variabel penelitian yang digunakan berdasarkan persyaratan penggunaan lahan untuk
tanaman jagung dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Persyaratan Penggunaan Lahan Tanaman Jagung
No Kualitas/
karakteristik
lahan
1

Temperatur (t)
Temperatur rata-

S1
(Sangat
Sesuai)
20-26

Kelas Kesesuaian Lahan
S2
S3
(Cukup
(Sesuai
Sesuai)
Marginal)
26-30
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30-32

N1
(Tidak
Sesuai)
>32
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2

3

4

5

6

rata tahunan (⁰c)
Ketersediaan air
(wa)
Curah hujan/th
(mm)
Ketersedian
Oksigen
(oa),
ditentukan dari
kondisi drainase
tanah
Media
perakaran
Tekstur tanah

500-1200

<300

1.200-1.600
atau 400-500
Baik sampai Agak cepat
dengan agak
terhambat

>1.600 atau
300-400
terhambat

Halus, agak Berbutir
halus, sedang

Agak kasar

Kasar

15 - 25

>25

Bahaya
erosi
(eh)
Lereng (%)
>5
5 - 15
Bahaya banjir
(fh)
Genangan
Tidak pernah Ringan
terjadi banjir (kurang dari
1 bulan)
Penggunaan
Sawah/ lahan Perkebunan
Lahan
pertanian

Sangat
terhambat,
cepat

Sedang ( 1- 3 Berat (diatas
bulan/tahun) 3
bulan/tahun)
7
Semak
lainnya
belukar,
tanah
terbuka, dan
hutan lahan
kering
sekunder
Sumber: Djaenuddin et al., (2003) dan Muhsoni (2010) yang dimodifikasi
Metoda
Penelitian ini menggunakan metode Research and Development, yaitu penelitian
yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, menguji keefektifan produk
tersebut (Sugiyono, 2016 : 297). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Dompu yang
terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, yaitu : Kecamatan Hu’u, Kecamatan Dompu,
Kecamatan Woja, Kecamatan Kempo, Kecamatan Kilo, Kecamatan Pekat, Kecamatan
Manggalewa dan Kecamatan Pajo.
Cara Kerja
Tahapan analisa dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.
Analisis Data
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya akan diproses lebih lanjut
melalui tahapan interpretasi data, untuk menentukan klasifikasi kesesuaian lahan dan
penentuan pewilayahan yang sesuai untuk komoditas jagung. Tahap terakhir adalah
pemetaan, dimana menggunakan sistem overlay peta / tumpang susun dan pengecekan /
survey langsung di lapangan. Proses analisa data spasial sebagian besar dilakukan
menggunakan instrumen perangkat lunak (software) Sistem Informasi Geografis yaitu
ArcMAP/GIS versi 10.1.
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Data Curah
Hujan

Data Kondisi
Drainase

Data Jenis
Tanah

Data
Kelerengan

Data
Genangan

Data Penggunaan
Lahan

Manipulasi dan
Analisis Data

Data Spasial
ArcMAP/GIS

Peta Curah
Hujan

Peta Kondisi
Drainase

Peta Jenis
Tanah

Peta
Kelerengan

Peta
Genangan

Peta Penggunaan
Lahan

Overlay

Peta Kesesuaian Lahan

Gambar 2. Alur Pembuatan Peta Kesesuaian Lahan untuk Pertanian Jagung.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Kabupaten Dompu
Kondisi Geografis
Kabupaten Dompu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara
Barat yang memiliki fungsi sebagai salah satu pusat pengembangan Kapet Bima untuk
wilayah bagian barat. Kabupaten Dompu terletak diantara 117o42’ - 118o30’ Bujur
Timur dan 8o06’ - 9o05’ Lintang Selatan dengan luas wilayah 232.460 ha. Secara
administrasi Kabupaten Dompu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara
: Laut Flores dan sebagian Kabupaten Bima
Sebelah Timur
: Kabupaten Bima
Sebelah Selatan
: Samudera Indonesia
Sebelah Barat
: Kabupaten Sumbawa
Analisa Temperatur
Kabupaten Dompu beriklim tropis, dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim
hujan, dimana musim hujan relatif lebih pendek dibandingkan dengan musim kemarau.
Suhu udara berkisar antara 23°C – 34°C pada siang hari dan 20°C pada malam hari.
Sedangkan berdasarkan persyaratan penggunaan lahan tanaman jagung, tanaman ini
akan dapat tumbuh normal pada suhu 20° - 30°C, sehingga secara temperatur
Kabupaten Dompu sangat cocok untuk ditanaman tanaman jagung.
Analisa Ketersediaan Air
Untuk menganalisa ketersediaan air digunakan data curah hujan. Curah hujan
berpengaruh bagi pertumbuhan tanaman karena bertindak sebagai penyedia air tanaman
sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga semakin tinggi curah hujan, maka semakin
berpengaruh pula terhadap ketersediaan air untuk tanaman jagung. Keadaan curah
hujan di Kabupaten Dompu menunjukkan curah hujan paling tinggi di Kecamatan
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Dompu mencapai 1.258 mm/tahun dan yang paling rendah di Kecamatan Pekat
mencapai 8 mm/tahun. Tanaman jagung membutuhkan curah hujan relatif sedikit,
dimana akan tumbuh normal pada curah hujan 250 – 5000 mm. Sehingga dilihat dari
curah hujan, wilayah Kabupaten Dompu seluruhnya sesuai untuk tanaman jagung
(Tabel 3) dan untuk klasifikasi kriteria tingkat curah hujan dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 3. Curah Hujan per Kecamatan di Kabupaten Dompu
No Kecamatan
Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)
1 Hu'u
2.750
2 Dompu
1.258
3 Woja
1.029
4 Kempo
672
5 kilo
942
6 Pekat
2.250
7 Manggelewa
768
8 Pajo
1.021
Sumber : BPS Dompu tahun 2015.
Tabel 4. Luas Wilayah berdasarkan Klasifiksi Curah Hujan di Kabupaten Dompu
Persentase (%)
No
Klasifikasi Curah Hujan
Luas (Ha)
8,91
1
Sangat sesuai (500-1200)
20.707
20,22
2
Cukup sesuai (1.200-1.600)
47.000
70,87
3
Sesuai Margina (>1.600)
164.753
100,00
Total
232.460
Sumber : BPS Dompu tahun 2015, BPBD Kabupaten Dompu dan Hasil Olahan 2016
Analisa Ketersediaan Oksigen
Analisis ketersediaan oksigen dilihat kondisi drainase tanah. Secara umumnya
ketersediaan oksigen yang dilihat dari kondisi drainase tanah di Kabupaten Dompu
masuk dalam kategori baik seperti yang terlihat pada tabel 5 dan klasifikasi kesesuaian
drainase dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 5. Kondisi Drainase Kecamatan di Kabupaten Dompu
No
Kecamatan
Kondisi Saluran Baik (%) Kondisi Drainase Rusak (%)
1 Hu'u
71
29
2 Dompu
73
27
3 Woja
69
31
4 Kempo
73
27
5 Kilo
68
32
6 Pekat
68
32
7 Manggelewa
76
24
8 Pajo
72
28
Sumber : Bappeda Kabupaten Dompu dan Hasil Olahan 2016
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Tabel 6. Klasifikasi Kesesuaian Drainase Tanah Kecamatan di Kabupaten Dompu
Klasifikasi Drainase Tanah
Luas (Ha)
Persentase (%)
N1 (Sangat terhambat, cepat)
84.179
36,21
S1 (Baik sampai dengan agak
37.451
16,11
terhambat)
S2 (Agak cepat)
110.829
47,68
Sumber : Bappeda Kabupaten Dompu dan Hasil Olahan 2016
Analisis Media Perakaran
Tipologi desa di Kabupaten Dompu dari 81 desa sebanyak 27 desa memiliki
karakteristik desa pesisir, 2 desa merupakan desa lereng gunung dan 52 desa merupakan
desa dataran. Berdasarkan jenis tipologi desa tersebut maka 64,20% desa yang ada di
Kabupaten Dompu merupakan desa dataran. Jenis tanah yang mendominasi di
Kabupaten Dompu adalah latosol coklat kemerahan dengan persentase luas lahan
sebesar 64,02 % dan grumosol dengan persentase luas lahan sebesar 28,46 % (tabel 7)
dan untuk klasifikasi tekstur tanah dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 7. Jenis dan Luas Tanah di Kabupaten Dompu
Jenis Tanah
Luas (ha) Persentase (%)
Aluvial
11.614
5,00
Kompleks renzina
1.679
0,72
Mediteran coklat
1.054
0,45
Latosol coklat kemerahan
148.821
64,02
Litosol
713
0,31
Grumosol
66.158
28,46
Regosol
2.419
1,04
Total
232.460
100,00
Sumber : BPBD Kabupaten Dompu dan Hasil Olahan 2016
No
1
2
3
4
5
6
7

Tabel 8. Klasifikasi Tekstur Tanah di Kabupaten Dompu
Klasifikasi Tekstur tanah

Luas
Persentase
(Ha)
(%)
S1 (aluvial, komples renzina, mediteran coklat, latosol 229.328
98,65
coklat kemerahan, grumosol)
N1 (regosol dan litosol)
3.132
1,35
Total
232.460
100,00
Sumber : BPBD Kabupaten Dompu dan Hasil Olahan 2016
Analisis Bahaya Erosi
Klasifikasi kelerengan di Kabupaten Dompu terbagi menjadi empat kelas. Yaitu
sangat sesuai mencakup 36,25 % wilayah dengan kemiringan <5 %, cukup sesuai
mencakup 46,05 % wilayah dengan kemiringan berkisar 5-15 %, sesuai marginal
mencakup 4,16 % dengan kemiringan berkisar 15-25 %, dan tidak sesuai mencakup
13,55 % wilayah dengan kemiringan >25 % seperti yang terlihat pada Tabel 9.
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Tabel 9. Kelerengan Kabupaten Dompu
No Klasifikasi Lereng
Luas
Persentase (%)
1 <5%
84.259
36,25
2 5 – 15 %
107.047
46,05
3 15 – 25 %
9.662
4,16
4 > 25 %
31.492
13,55
Total
232.460
100,00
Sumber : BPBD Kabupaten Dompu dan Hasil Olahan 2016

Analisis Bahaya banjir
Daerah rawan banjir di Kabupaten Dompu terdapat di Kecamatan Dompu dan Woja
(RTRW Kabupaten Dompu 2011-2031). Berdasarkan data potensi banjir dan aliran
DAS maka diperoleh hasil klasifikasi daerah rawan bajir seperti yang terlihat pada
Tabel 10.
Tabel 10. Kelerengan Kabupaten Dompu
Klasifikasi Bahaya
Persentase
No Banjir
Luas
(%)
1
S1 (tidak pernah banjir) 45.520,78 19,58
2
S2 (banjir ringan)
186.430,96 80,20
3
N1 (banjir berat)
508,26
0,22
Total
232.460
100,00
Sumber : BPBD Kabupaten Dompu dan Hasil Olahan 2016

Analisis Penggunaan Lahan
Kabupaten Dompu memiliki beberapa peruntukan lahan seperti pemukiman,
pertanian lahan kering, pertanian lahan campuran, sawah, hutan, tambak, rawa, savana,
semak belukar, dan tanah terbuka. Pertanian merupakan salah satu peruntukan lahan
yang menjadi sektor andalan, hal ini terbukti dari hampir setengah pendapatan daerah
berasal dari sektor tersebut (RTRW Kabupaten Dompu 2011-2031). Penggunaan lahan
di Kabupaten Dompu dapat dilihat pada Tabel 11 dan klasifikasi kesesuaian
penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabe1 12.
Tabel 11. Penggunaan Lahan Kabupaten Dompu
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Penggunaan Lahan
Sawah
Pemukiman
Pertanian Lahan Kering
Pertanian lahan kering
Campuran
Perkebunan
Tanah Terbuka
Semak belukar

Luas (Ha)
2.687
713
10.653
23.510

Persentase (%)
1,16
0,31
4,58
10,11

6.379
9.453
59.035

2,74
4,07
25,40
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8.
9.
10.
11.
12.
’13.
14.
15.

Hutan lahan kering sekunder
52.210
Hutan lahan kering primer
50.336
Hutan mangrove
1.791
Hutan tanaman
944
Rawa
432
Tambak
2.407
Savana
11.757
Tubuh Air
153
Jumlah
232.460
Sumber : RTRW Kabupaten Dompu , 2011.

22,46
21,65
0,77
0,41
0,19
1,04
5,06
0,07
100,00

Tabel 12. Klasifikasi Penggunaan Lahan Kabupaten Dompu
No
Klasifikasi Bahaya Banjir
Luas
Persentase (%)
1 S1 (sawah/lahan pertanian)
36.849,88
15,85
2 S2 (perkebunan)
6.379,537
2,74
3 S3 (Semak belukar, tanah terbuka, dan hutan lahan
kering sekunder)
120.698
51,92
4 N1 (lainnya)
68.532,63
29,48
Total
232.460
100,00
Sumber : RTRW Kabupaten Dompu , 2011 dan Hasil Olahan 2016

Gambar 3. Penggunaan Lahan Kabupaten Dompu
Analisa Kesesuaian Lahan Tanaman Jagung
Analisis kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di Kabupaten Dompu dengan
menggunakan sistem overlay peta. Seluruh data yang sudah diinterpretasikan dalam
bentuk peta kemudian dilakukan tumpang tindih / overlay peta, dimana dengan
mengklasifikasikan dari masing-masing variabel yang digunakan. Adapun hasil overlay
peta dapat dilihat pada Tabel 13.
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Tabel 13. Klasifikasi Kesesuaian Lahan Tanaman Jagung Kabupaten Dompu
Kelas Keseuaian
No
Lahan
Luas
1 S1 (sangat sesuai)
70.664,58
2 S2 (cukup sesuai)
80.213,67
S3 (sesuai
3 marginal)
5.001,80
4 N1 (tidak sesuai)
76.579,93
Total
232.460,00
Sumber : Hasil Olahan 2016

Persentase
(%)
30,40
34,51
2,15

Gambar 4. Peta Klasifikasi Curah Hujan

Gambar 5. Peta Klasifikasi Drainase
Tanah

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

32,94
100,00

984

Gambar 6. Peta Klasifikasi Tekstur Tanah

Gambar 7. Peta Klasifikasi Kelerengan

Gambar 8. Peta Klasifikasi Bahaya Banjir

Gambar 9. Peta Klasifikasi Penggunaan
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Gambar 10. Peta Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Jagung Kabupaten Dompu
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesesuaian lahan tanaman jagung di Kabupaten Dompu sebesar 30,40% lahan sangat
sesuai, 34,51% cukup sesuai, 2,15% sesuai marginal dan 31,94% tidak sesuai untuk
ditanami jagung.
Saran
Perlu adanya penelitian lanjutan untuk penentuan kesesuaian lahan untuk tanaman
jagung di Kabupaten Dompu, karena pada penelitian ini tidak menggunakan variabel
retensi hara, toksisitas dan sodositas yang memerlukan uji laboratorium.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi
pemertahanan tradisi pertanian dalam pemenuhan pangan lokal di Muna Barat, dan
merumuskan upaya pemertahanan tradisi pertanian tersebut. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode triangulasi,
yaitu kombinasi dari teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode
wawancara mendalam, pengamatan berperan serta terbatas dan penelusuran (analisis)
data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemertahanan tradisi pertanian
dalam pemenuhan pangan lokal tersebut dipengaruhi oleh sistem bercocok tanam
dengan penggunaan pupuk dan pestisida kimia, program transmigrasi, munculnya alatalat pertanian modern, gaya hidup modern, dan mindset yang buruk generasi muda
tentang pertanian, dimana pertanian dianggap kotor, tidak menjanjikan bagi masa depan
mereka dan dianggap tradisional.
Kata Kunci: pemertahanan tradisi pertanian, pangan lokal, sasi, kaindea/rahia, mindset
LATAR BELAKANG
Kearifan lokal adalah modal utama masyarakat dalam membangun dirinya tanpa
merusak tatanan sosial yang adaptif dengan lingkungan alam sekitarnya. Kearifan lokal
dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial masyarakat sendiri
dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku
dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama manusia
maupun dengan alam
Ada dua hal yang menyebabkan kearifan lokal turut menjadi elemen penentu
keberhasilan pembangunan sumber daya masyarakat dan sumber daya alam sekitar.
Pertama, karena keprihatinan terhadap peningkatan intentitas kerusakan sumber daya
alam khususnya akibat berbagai faktor perilaku manusia. Kedua, tekanan ekonomi yang
makin mengglobal dan dominan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga secara
perlahan ataupun cepat menggeser kearifan lokal menjadi kearifan ekonomi.
Goerjestani (2000) melihat bahwa kearifan lokal digunakan pada komunitas
masyarakat lokal sebagai dasar untuk pengambilan keputusan untuk keamanan
makanan, kemanusiaan, dan kesehatan hewan, pendidikan, pengelolaan sumber daya
alam, dan aktifitas penting lainnya. Kearifan lokal adalah kata kunci modal sosial dari
orang miskin dan aturan aturan utama mereka untuk mendapatkan pengawasan
kehidupan mereka. Hal ini, menunjukan kontribusi yang potensial dari kearifan lokal
untuk pengelolaan lokal, keberlanjutan dan strategi bertahan hidup.
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Eksistensi kearifan lokal dalam tradisi pertanian untuk pemenuhan pangan lokal
saat ini semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat. Salah satu kelompok
masyarakat yang paling rawan mengalami pelunturan kearifan lokal adalah komunitas
petani terutama mereka yang bermukim di tepian hutan, yang semestinya sebagai
penyangga sosial (social buffer) bagi upaya konservasi hutan dan kelestarian sumber
daya hutan, juga terhadap pemertahanan tradisi pertanian dalam upaya pemenuhan
pangan lokal dari sumberdaya alam yang di sekitarnya.
Menyadari fakta demikian mendorong perlunya dilakukan kajian mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi pemertahanan tradisi pertanian dalam upaya
pemenuhan pangan lokal, serta perumusan upaya pemertahanan tradisi pertanian untuk
pemenuhan pangan lokal. Salah satu daerah yang menjadi lokasi penelitian adalah di
Kabupaten Muna. Tema ini menarik karena signifikan dengan upaya pengembangan
kualitas sumber daya manusia dalam mendukung proses pembangunan berkelanjutan
berwawasan lingkungan dan upaya peningkatan ketahan pangan lokal melalui kearifan
masyarakat tani.
BAHAN DAN METODA
Waktu dan Tempat
Penelitian dilaksanakan pada Bulan April – Agustus 2016. Lokasi penelitian di
Kabupaten Muna Barat sebagai lokasi yang mengalami degradasi kearifan lokal yang
berdampak pada pemertahanan tradisi pertanian dalam pemenuhan pangan lokalnya.
Teknik Pengumpulan Data
Data-data penelitian diperoleh dengan teknik triangulasi. Metode triangulasi yang
digunakan adalah kombinasi dari teknik pengumpulan data dengan menggunakan
metode wawancara mendalam, pengamatan berperan serta terbatas dan penelusuran
(analisis) data sekunder.
Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini adalah karakteristik petani (umur, pendidikan,
jumlah tanggungan keluarga), jenis-jenis pangan lokal, jenis-jenis tradisi pertanian
dalam pemenuhan pangan lokal.
Analisis Data
Data-data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif, yaitu memberikan
informasi yang lengkap, terperinci mengenai faktor yang mempengaruhi pemertahanan
tradisi pertanian dan upaya pemertahanan tradisi pertanian untuk pemenuhan pangan
lokal.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemertahanan Tradisi Pertanian untuk Pemenuhan
Pangan Lokal
Pemertahanan tradisi pertanian dalam pemenuhan pangan lokal oleh etnik Muna
dilakukan secara turun temurun sehingga sangat terkait dengan kearifan lokal. Beberapa
jenis pangan lokal etnik Muna, sebagaimana pada Tabel 1.
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Tabel 1. Jenis dan Sumber Pangan Lokal Masyarakat Etnik Muna
No

1
2
3
4
5
6

Jenis bahan pangan yang
bersumber dari pengelolan lahan
pertanian
kahitela (jagung)
medawa (ubi jalar),
ghofa (ubi tatas),
mbihu
kolope (ubi gadu/ubi hutan),
mafu sau (ubi kayu),

No

Jenis dan sumber makanan
protein hewani

1

bersumber dari daging dan telur:
adhara
(kuda),
karambau
(kerbau), jonga (rusa), membe
(kambing), sapi, manu (ayam),
bebe (itik), ghowe (ulat kelapa),
ghuntelino
moa-moa
(telur
burung maleo),
7 mafu (uwi),
2 Bersumber dari ikan
8 pae (beras),
Morindi (ikan air tawar), ilau
(ikan gabus), bhari buku (mujair),
9 bhasari (enjelai)
kapulo (udang air tawar), sokili
10 tonea (ubi talas),
(sidat), moni (hiu), pagi (pari),
11 tabharo (tepung sagu)
bhalaki (cakalang), bahalasa
(udang kecil kering, bhalula (ikan
tongkol), bhoebu (ikan tuna)
12 towu (tebu)
3 Bersumber dari kerang
13 woto
Kasos (siput), burungo (siput
laut), kaghuna (kerang bulat)
Tradisi pertanian dalam pemenuhan pangan lokal di Kabupaten Muna Barat,
antara lain:
-

Penerapan sistem pertanian organik dengan pola zona tradisional yang dikenal
dengan sasi, dimana budidaya pertanian dilakukan dengan sistem rotasi 5 tahunan
(di tempat lain dikenal dengan sistem bera) dan bercocok tanam tanpa
menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia tetapi kesuburuan tanah tergantung
pada suksesi alamiah.
- Teknik penyimpanan bahan pangan yang dikenal dengan lulu (untuk tanaman padi),
kapanto (untuk tanaman jagung) dan sorea (untuk jenis ubi-ubian) dapat disimpan
dalam waktu yang lama.
- kaindea/rahia, dimana kaindea/rahia merupakan salah satu kawasan sumber
pemenuhan akan pangan lokal.
Seiring perkembangan zaman dan teknologi pertanian modern, pemertahanan
tradisi pertanian tersebut telah banyak mengalami pemudaran. Faktor-faktor yang
mempengaruhi pemertahanan tradisi pertanian tersebut antara lain:
1. Sistem bercocok tanam dengan penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia
sehingga meninggalkan kebiasaan bertani (budaya) dengan sistem pertanian
organik;
2. Program transmigrasi, dimana terjadi transfer pengetahuan akan model pengelolaan
pertanian yang lebih modern dalam skala pembukaan lahan pertanian yang lebih
besar sehingga hutan-hutan mulai dirambah yang merusak tatanan pengelolaan
kawasan sangia (hutan primer) dan sangku (kawasan hutan primer yang belum
pernah dijadikan kebun dengan vegetasi didominasi pepohonan dengan kerapatan
tinggi) sebagai kawasan konservasi
3. Munculnya alat-alat pertanian modern, sebagai bentuk kemajuan teknologi telah
membantu masyarakat dalam proses pengelolaan pertanian untuk pemenuhan
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pangan, sehingga kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam proses pengelolan
pertanian yang dilakukan secara tradisional dan konservatif mulai terdegradasi yang
mana sebelumnya terdapat tata cara dan aturan dalam melakukan pembabatan
rumput dan anakan pohon dengan menggunakan parang pada lahan sangia/sangku;
kamotugha/karumbu/karuna dan kaindea, penebangan pohon (kantughori) dengan
menggunakan parang dan kampak saat ini mulai menggunakan mesin senso (mesin
gergaji).
4. Gaya hidup. Kemajuan teknologi, era informasi yang begitu cepat saat ini
menyebabkan masyarakat mulai terbuka dengan dunia luar dan juga pengetahuan
mereka mulai bertambah, seiring dengan itu juga mulai merubah pola dan gaya
hidup masyarakat tani tak terkecuali masyarat tani etnik Muna yang begitu cepat
mengadopsi perubahan-perubahan pola hidup. Dalam hal pemenuhan pangan,
masyarakat mulai meninggalkan pangan lokal yang merupakan ciri dan identitas
mereka mulai mengkonsumsi beras, makan-makanan cepat saji (mie, jajanan, Dan
lainnya) sehingga mereka dimanjakan dan mulai meninggalkan kebiasan-kebiasan
mengkonsumsi pangan lokal yang lebih sehat.
5. Generasi muda yang lahir dari masyarat tani etnik Muna mulai enggan meneruskan
tradisi dan kearifan lokal dalam pemertahanan tradisi pertanian dan pemenuhan
pangan lokal disebabkan mindset mereka tentang pertanian yang keliru, dimana
pertanian dianggap kotor, tidak menjanjikan bagi masa depan mereka dan dianggap
tradisional;
Upaya Pemertahanan Tradisi Pertanian dan Pemenuhan Pangan Lokal Melalui
Kearifan Masyarakat Tani di wilayah Muna Barat
Pihak pemerintah dan berbagai pihak yang berkomitmen membangun pertanian
dalam dimensi sosial budaya masyarakat dapat melakukan berbagai program-program
penting dan harus dirangkaikan dengan kepentingan perbaikan kualitas sumberdaya
alam yang sama pentingnya dengan kepentingan pemenuhan kebutuhan peningkatan
kualitas hidup. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Sardjono
(2004) bahwa sumberdaya alam dapat bertahan bahkan meningkat secara kuantitas dan
kualitas dalam kondisi peningkatan jumlah penduduk dan kualitas kebutuhan sekalipun,
bilamana pengaturan pengelolaannya berjalan dengan sebaik-baiknya.
Beberapa upaya pemertahanan tradisi pertanian yang sudah sejak lama
dikembangkan dan dapat dikembangkan di Muna Barat untuk keberlanjutan pemenuhan
pangan lokal, sebagai berikut:
(1) Pengembangan agroforestri berbasis kearifan lokal
Pengembangan agroforesti merupakan konsep yang dapat diadopsi dari kearifan
lokal kaindea yang mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat untuk
kebutuhan pemenuhan kebutuhan kayu; pangan; pemenuhan sumber bahan baku acara
ritual dan prosesi adat; konservasi hutan, tanah, dan air serta kepastian pemilikan lahan.
Secara teknik pilihan komoditas yang akan dikembangkan dipilih dari berbagai
komoditas penting (ekososekbud) seperti enau/aren yang bersifat sebagai tanaman
penghasil gula merah sekaligus penting bagi konservasi sumberdaya lahan. Hal ini juga
dijelaskan oleh Rianse dkk (2015), bahwa pengembangan pola agroforestri berbasis
tanaman kelapa dan aren beradaptasi pada tipe tanah marginal, juga berfungsi untuk
konservasi tanah dan air, karena dapat menurunkan laju erosi dari besaran potensi erosi
yang cukup besar.
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2. Pelatihan bagi pengembangan mindset petani dan generasi muda pertanian
untuk mengarahkan regenerasi petani;
Penyuluh pertanian dalam arti luas sangat diharapkan oleh para petani lokal, untuk
memberikan pencerahan terhadap cara bertani yang sesuai dengan kesuburan tanah yang
dimiliki oleh petani lokal, sekaligus cara untuk memenuhi kebutuhan pokok sekaligus
merupakan pandapatan petani lokal, yang mana semua warga masyarakat manapun di
dunia ini sangat mengharapkannya apalagi petani lokal etnik Muna. Generasi petani
yang lebih tertarik manjadi masyarakat urban diperkotaan karena pertanian yang mereka
lihat secara kasat mata tidak ada kehidupan yang memadai yang harus dipertahankan
apalagi untuk mencapai kehidupan yang lebih layak sebagai seorang petani lokal. Di
daerah tempat penelitian, khususnya di Kabupaten Muna Barat yang baru dimekarkan
sangat banyak peluang untuk menjadi seorang petani dalam arti luas, karena disamping
tanahnya yang subur banyak sungai dan kali yang bisa dikembangkan menjadi ladang
para petani lokal untuk berkembang dan memiliki kahidupan yang lebih layak.
Persoalan yang dihadapi petani lokal adalah pengetahuan yang mereka miliki selain
pegetahuan tradisioanal dari para leluhurnya, tidak ada upaya untuk mencari informasi
agar lebih maju untuk meningkatkan produktifitas adalah sangat terbatas.
Tanpa mengabaikan peran petani yang selama ini telah berhasil mengelola
pertaniannya, peran generasi muda dalam konsep agroforestri dana agro-wisata yang
diuraikan di atas sangat penting terutama berkaitan dengan keberlajutan program,
penyediaan tenaga-teanga professional dalam bidang tersebut baik berkaitan dengan
pengelolaan usaha (on farm agroforestry), maupun on farm agrotourism. Generasi
muda pertanian harus dibekali dengan kemampuan kewirausahaan dan menjadikan
pertanian dalam arti luas sebagai basis usaha unik mereka. Yunus dalam Wibowo dan
Nulhaqim (2015) menjelaskan bahwa sebagai pemenang hadiah nobel Muhammad
Yunus di Bangladesh muncul dengan gagasan bahwa pemberian bantuan langsung
kepada kaum miskin hanya akan mengkerdilkan mereka. Sebagai solusinya Yunus
mengeluarkan program kredit mikro tanpa anggunan untuk menolong masyarakat
miskin-kebanyakan kaum ibu yang hidup di lingkungannya. Peristiwa ini menurut
Wibowo dan Nulhaqim disebut dengan istilah kewirausahaan sosial.
Dengan
pendekatan ini, program pengembangan sumberdaya manusia upaya regenerasi petani
memanfaatkan mental kewirausahaan generasi muda seperti inovatif, kerja keras, berani
ambil risiko (Rianse dkk, 2011; dan Wibowo dan Nulhaqim, (2015).
Pelatihan-pelatihan dan berbagai tindakan pendampingan yang akan dilakukan
pertama kali dan menjadi penting adalah upaya perubahan mindset petani dan
keluarganya, terhadap pertanian selama ini yang dianggap kotor dan identik dengan
kemiskinan dan keterbelakangan mengarah pada pemikiran bahwa pengembangan
pertanian dengan model agroforestri dan agro-wisata yang mengintegrasikan
pembangunan pertanian dengan budaya pertunjukkan masyarakat setempat merupakan
sektor yang utama sebagaimana berbagai praktek-pratek baik yang telah dijelaskan baik
di Indonesia, Asia, Eropa, Afrika, Australia dan Amerika Serikat bahwa penggabungan
kegiatan pertanian dengan kepentingan penyelamatan lingkungan serta pemertahanan
asset budaya tidak hanya memberikan manfaat kepada petani, tetapi juga kepada
masyarakat luas bahkan menjadi ajang promosi identitas budaya setiap komunitas.
Pelatihan untuk mengarahkan perubahan mindset menjadi sangat penting
sebagaimana pepatah China Kuno “Bukan kaki kita yang menggerakan kita-tetapi
pikiran kita (Naisbitt, 2008). Pelatihan apapun yang dilakukan untuk mengubah cara
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berpikir generasi muda adalah ditujukkan untuk menciptakan pola pikir yang mampu
mengintruksikan dan mengatur mereka dalam kehidupan pribadi maupun bidang usaha
yang akan digeluti yaitu agroforestri atau agro-wisata. Setelah itu mampu membentuk
sikap-sikap fundamental yang diperlukan untuk mengantisipasi masa depan bukan
menerima masa depan.
Pemerhati pertanian semestinya sungguh-sungguh memiliki keyakinan bahwa
pembangunan pertanian tidak bisa terpisahkan dengan pembangunan lainnya secara
teritegrasi. Salah satu yang harus kita desain pola pikir generasi muda terutama mereka
yang memasuki perguruan tinggi berloba-lomba untuk memasuki program studi favorit
seperti Kedokteran, Keguruan, Keteknikan, Farmasi, Akuntasi, dan lain sebagainya
tetapi yang jelas Ilmu Pertanian dan Ilmu Budaya sementara saat ini belum menjadi
pilihan favorit. Namun dalam berbagai diskusi para pakar sementara resah mengenai
banjirnya produk-produk pertanian impor termasuk bahan baku industri farmasi (Baka,
2016). Majunya perekonomian dan layanan kesehatan bahkan petani merupakan
kelompok yang terpaksa menjadi sasaran kartu sehat pemerintah termasuk konsekwesi
hambatan pelayanan kesehatan pada mereka karena alasan-alasan non teknik. Hal
seperti ini seperti dituliskan oleh Joesoef (2006) yang menghimbau agar IDI perlu
memberikan pelayanan khusus kepada petani dan keluarganya dengan istilah
Kedokteran Pertanian.
Setelah pelatihan upaya perubahan mindset, barulah kemudian para generasi muda
pertanian diberikan materi pelatihan mengenai pengelolaan usaha agroforestri, dan
agro-wisata meliputi: a. pengetahuan dan keterampilan teknik pengelolaan usaha
(agroforestri dan agro-wisata), b. pelatihan mengenai pengolahan hasil, c. pelatihan
mengenai layanan prima dalam kegiatan agro-wisata, d. pelatihan pengembangan
jaringan/jenjaring usaha, e. pelatihan pengelolaan keuangan usaha, f. pelatihan promosi
dan pemasaran serta paling pokok adalah pelatihan kepemimpinan dalam berusaha. Jika
pembangunan pertanian diintegrasikan dengan kepentingan penyelamatan lingkungan,
produk hijau, daya tahan ekonomi nasional dan pemertahan budaya sebagai jati diri
suatu bangsa, generasi muda dalam jangka panjang akan menjadi pelopor dalam
menyelamatkan pertanian khususnya di lokasi pertanian.
3. Pengayaan pengolahan keragaman pangan berbasis pertanian lokal
Kegiatan yang perlu ditonjolkan adalah agroindustri berskala rumah tangga
terhadap berbagai komoditas penting. Jika selama ini kegiatan masak-memasak lebih
diutamakan untuk kebutuhan keluarga dan pelaksanaan ritual tradisional dan pesta,
maka jika daerah tersebut telah dijadikan menjadi salah satu tujuan agro-wisata,
pengelolaan jenis pangan dan masakan tradisional akan menjadi salah satu daya tarik
tersendiri karena berasal dari kegiatan pertanian tanpa menggunakan bahan kimia yang
dapat merusak kesehatan
konsumen. Berdasarkan pengalaman penulis ketika
berkunjung di berapa lokasi pengembangan agro-wisata di berbagai daerah di Indonesia
terutama di Pulau Jawa aneka bahan pangan dan jenis masakan tradisional mereka
menjadi salah salah satu daya tarik pengunjung.
Melalui kegiatan-kegiatan pengembangan petani dan pertanian tersebut dalam
jangka panjang akan terselenggara pembangunan pertanian berbasis kearifan lokal
dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) Agroforstri tanaman penting yang dikelola
masyarakat secara individu dan kelompok serta yang dikelola oleh pemerintah daerah;
(2) Keterpaduan pertanian dan seni budaya lokal agro-wisata: (3) Regenerasi petani
melalui pelatihan pengembangan pola pikir/mindset, dan berbagai pelatihan terkait
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

993

pengelolaan usaha berbasis pertanian; dan (3) Ketersediaan bahan pangan dan berbagai
jenis pangan identitas yang tidak hanya menjadi ciri budaya masyarakat etnik Muna,
tetapi prospektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan daerah Kabupaten Muna
Barat karena dapat dikemas sebagai barang penting dalam pengembangan agro wisata.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:
1. Factor-faktor yang memepengaruhi pemertahanan tradisi pertanian dalam upaya
pemenuhan pangan lokal, antara lain; penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia
sehingga meninggalkan kebiasaan bertani (budaya) dengan sistem pertanian
organik, program transmigrasi, munculnya alat-alat pertanian modern, gaya hidup
yang begitu cepat mengadopsi perubahan-perubahan pola hidup terutama dalam hal
pemenuhan pangan, masyarakat mulai meninggalkan pangan lokal, dan juga
generasi muda yang lahir dari masyarat tani etnik Muna mulai enggan meneruskan
tradisi dan kearifan lokal dalam pemertahanan tradisi pertanian dan pemenuhan
pangan lokal disebabkan mindset mereka tentang pertanian yang keliru, dimana
pertanian dianggap kotor, tidak menjanjikan bagi masa depan mereka dan dianggap
tradisional.
2. Upaya pemertahanan tradisi pertanian untuk pemenuhan pangan lokal dapat
dilakukan dengan strategi: 1) Pengembangan agroforestri berbasis kearifan lokal, 2)
Pelatihan bagi pengembangan mindset petani dan generasi muda pertanian untuk
mengarahkan regenerasi petani, 3) Pengayaan pengolahan keragaman pangan
berbasis pertanian lokal.
Kesimpulan
Hal yang dapat disarankan dari hasil penelitian ini adalah perlunya mengutamakan
perubahan mindset generasi muda mengenai tradisi pertanian dalam pemenuhan pangan
lokal yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan membutuhkan kolaborasi peran
diantara pemerintah, swasta dan perguruan tinggi.
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ABSTRAK
Pertumbuhan merupakan salah satu faktor penting untuk mengukur tingkat
perkembangan tanaman. Perkembangan tanaman ditunjang oleh ketersediaan hara yang
cukup dan kondisi tanah yang sehat agar tetap berkelanjutan. Konsep pendekatan
terpadu merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan kombinasi pupuk hayati dan
pupuk kimia (anorganik) yang merupakan pendekatan terbaik untuk menunjang
pertumbuhan dan hasil tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon
pertumbuhan tanaman kedelai dengan menggunakan konsep pendekatan terpadu.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2016 sampai dengan Juni 2016 dengan
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) tunggal, yang terdiri atas 10
kombinasi perlakuan dan 3 ulangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi
pupuk hayati dan pupuk kimia (anorganik) menghasilkan bobot biji per ha tertinggi
sebesar (2591 ton.ha-1) yang terdapat pada perlakuan E (1 Pupuk hayati + ½ pupuk
anorganik). Dosis 1 Pupuk hayati dan ½ pupuk anorganik rekomendasi (perlakuan E)
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan
tanaman kedelai (Glycine max L.).
Kata kunci : kedelai, pupuk anorganik, pupuk hayati
ABSTRACT
The growth is one of important factors to measure the level of development of plants.
The plants supported by the availability of nutrients and soil conditions are healthy to
keep it sustainable. The concept of the integrated approach is an approach by using a
combination fertilizer, biological and chemical fertilizers (anorganic) which is the best
approach to support growth and the result of plant. This study aims to determine the
response of the soybean crop by using the concept of approach to harmony. The
research was carried out in March 2016 to June 2016 with the use of the Randomized
Block Design (RBD) single, which consists of 10 a combination treatment and 3
replications. This research results indicates that a combination of biofertilizers and
chemical fertilizers (anorganic) make the weight of seeds per hectare of the highest of
(2591 ton.ha-1) in the E (1 Biofertilizer + a half fertilizer anorganic materials). Dosage
of one the Biofertilizer and ½ anorganic fertilizer recommendations (treatment E) give
influence that significany to growth and developing of soybean (Glycine max L.).
Keywords: soybean, anorganic fertilizer, biofertilizer
LATAR BELAKANG
Tanaman kedelai merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia.
Komoditas ini menempati urutan ketiga setelah padi dan jagung. Kedelai merupakan
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bahan baku utama dalam industri rumahan (tahu, tempe, dan kecap) yang mana jenis
makanan ini semakin populer digunakan sebagai substitusi untuk produk hewani pada
beberapa kondisi (Departemen Pertanian, 2006 dan 2007). Kedelai menjadi penting
selain merupakan bahan baku utama dalam industri juga memiliki kandungan gizi yang
cukup tinggi, sehingga komoditas ini menjadi salah satu produk unggulan Indonesia.
Kebutuhan kedelai di Indonesia cukup tinggi. Menurut Departemen Pertanian
(2008) konsumsi kedelai di dalam negeri sebesar 35% dipenuhi dari kedelai impor.
Produksi kedelai di dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 65,61% konsumsi
domestik (FAO, 2013). Ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi kedelai
nasional menyebabkan impor kedelai yang cukup besar setiap tahunnya (Aldillah,
2015). Menurut Malian (2004) ketidakstabilan produksi kedelai di Indonesia disebabkan
oleh adanya penurunan luas panen kedelai yang tidak diimbangi dengan peningkatan
produktivitas kedelai.
Produktivitas berkaitan dengan hasil tanaman dengan input yang diberikan ke
dalam tanah. Unsur hara sering menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman.
Pertumbuhan merupakan salah satu faktor penting untuk mengukur tingkat
perkembangan tanaman kedelai. Perkembangan tanaman secara umum ditunjang oleh
ketersediaan hara yang cukup dan kondisi tanah yang sehat agar tetap berkelanjutan.
Peningkatan produktivitas kedelai dapat dilakukan dengan konsep pendekatan
terpadu. Konsep pendekatan terpadu merupakan suatu pendekatan dengan
menggunakan kombinasi pupuk hayati dan pupuk kimia (anorganik). Menurut
Simanungkalit (2001) kombinasi pupuk hayati dengan anorganik merupakan
pendekatan terbaik untuk menunjang pertumbuhan dan hasil tanaman.
Pupuk hayati adalah mikroorganisme hidup yang diberikan ke dalam tanah
sebagai inokulan untuk membantu tanaman memfasilitasi atau menyediakan unsur hara
tertentu bagi tanaman. Pupuk hayati ini merupakan konsorsium pupuk hayati yang
mengandung bakteri penambat N dan pelarut P, dimana unsur hara N dan P merupakan
dua unsur hara yang banyak dibutuhkan tanaman.
Bakteri penambat N simbiosis dapat meningkatkan ketersediaan N di dalam
tanah. Hasil penelitian yang dilaporkan oleh Sisworo et al. (1990) dalam Simanungkalit
(2001) menunjukkan bahwa jumlah N yang difiksasi pada tanaman kedelai 33% dari N
total tanaman yang setara dengan 26-33 kg/N/h/musim, sedangkan pada cowpea 1233% yang setara dengan 12-22 kg/N/ha/musim. Pada penelitian lain dilaporkan jumlah
N yang difiksasi pada kedelai 42 HST yang dinyatakan sebagai persentase N-ureida
pada N total yang terkandung pada cairan sel berjumlah 50,2% (Simanungkalit, 1995).
Mikroorganisme pelarut P seperti BPF merupakan kelompok mikroorganisme
yang dapat mengubah fosfat tidak larut dalam tanah menjadi bentuk yang dapat larut.
Prosesnya adalah dengan jalan mensekresikan asam organik seperti asam format, asetat,
propionat, laktat, glikolat, fumarat, dan suksinat (Subba Rao, 1982). Kombinasi PHP
yang mengandung sejumlah konsorsium mikroba penambat N dan pelarut P yang
dikombinasikan dengan pupuk anorganik ini diharapkan mampu meningkatkan respon
pertumbuhan tanaman kedelai sehingga produktivitasnya menjadi meningkat.
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BAHAN DAN METODE
Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini diantaranya:
1) Tanah mineral Inceptisol Jatinangor. (Hasil analisis tanah awal dapat dilihat pada
Lampiran 2),
2) Benih Kedelai
Varietas Arjasari (Glycine max, L.) (Deskripsi tertera pada Lampiran 3),
3) Pupuk Hayati Padat (PHP) (Hasil analisis tertera pada Lampiran 4),
4) Pupuk Anorganik Tunggal Urea (45% N), SP-36 (36% P2O5), dan KCl (60% K2O)
(Perhitungan kebutuhan pupuk tertera pada Lampiran 6), dan
5) Insektisida Curacon 2,5 EC.
Rancangan Percobaan dan Perlakuan
Pengujian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode eksperimen. Rancangan
yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) tunggal, yang terdiri atas 10
kombinasi perlakuan dan terdiri dari 9 perlakuan dosis Pupuk Hayati Padat (PHP) serta
1 perlakuan sebagai kontrol sebagai pembanding. Masing-masing perlakuan diulang
sebanyak 3 kali ulangan sehingga total plot percobaan berjumlah 30 polibeg. Tata letak
pengujian terdapat pada Lampiran 7. Rincian perlakuan dapat dilihat pada Tabel 1
berikut:
Tabel 1. Susunan Perlakuan Pupuk Hayati Padat (PHP) dan Anorganik pada Tanaman
Kacang Kedelai Varietas Arjasari
Kode

Perlakuan

A
Kontrol
B
NPK standar
C
0 NPK + 1 PHP
D
1/4 NPK + 1 PHP
E
1/2 NPK + 1 PHP
F
3/4 NPK +1 PHP
G
1 NPK + 1 PHP
H
3/4 NPK + 1/4 PHP
I
3/4 NPK + 1/2 PHP
J
3/4 NPK + 3/4 PHP
Keterangan:

PHP
(1gr.ha-1)
0
0
250
250
250
250
250
62,5
125
187,5

Takaran Pupuk NPK
Standar kg.ha-1
Urea
SP-36
KCl
0
0
0
75
100
100
0
0
0
18,75
25
25
37,5
50
50
56,25
75
75
75
100
100
56,25
75
75
56,25
75
75
56,25
75
75

a. Kontrol adalah perlakuan tanpa PHP dan tanpa pupuk N, P, dan K.
b. Pupuk N, P, dan K standar adalah perlakuan pupuk anorganik dosis anjuran setempat
untuk tanaman kedelai (75 kg Urea, 100 kg SP-36, dan 100 kg KCl per hektar)
c. Perlakuan dosis anjuran PHP diberikan sesuai dengan dosis anjuran yaitu sebanyak
250 g.ha-1.
Analisis Respons
Data hasil pengamatan diuji dengan uji F untuk mengetahui adanya perbedaan
respons terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman kedelai dari setiap perlakuan
yang dicobakan. Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata antar
perlakuan, dilakukan uji statistika lanjutan dengan menggunakan Uji Jarak Berganda
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Duncan pada taraf 5%. Persamaan model linier untuk Rancangan Acak Kelompok
(RAK) adalah sebagai berikut :
Yij
i
j
ij ;
di mana :
Yij = nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dalam kelompok ke j
= nilai rata-rata populasi
i

= pengaruh aditif dari perlakuan ke-i

j

= pengaruh aditif dari kelompok ke-j

ij

= pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i pada kelompok ke j

Berdasarkan model linier untuk RAK di atas, diperoleh bentuk analisis ragam
sebagai berikut :

Tabel 2. Analisis Ragam untuk Rancangan Acak Kelompok
Sumber
Ragam

Deraj
at
Beba
s

Jumlah Kuadrat

Kuadrat
Tengah

JKK= (j Y2.j / t) – (Y2.. /
KTK =JKK / (r-1)
rt)
JKP = (i Y2.i / r) – (Y2.. /
Perlakuan
t–1
KTP = JKP / (t-1)
rt)
KTG = JKP / (rGalat
(r-1) (t-1) JKG = JKT – JKK – JKP
1)(t-1)
2
2
JKT = (i,j Y i,j ) – (Y .. /
Total
rt – 1
rt)
Sumber : Gasperz (1995)
Kelompok

r–1

Fhit

KTK / KTG
KTP / KTG

Pelaksanaan Pengujian
Pelaksanaan pengujian merupakan rangkaian dari kegiatan di lapangan maupun di
laboratorium. Kegiatan di lapangan adalah mempersiapkan media tanam, persiapan
benih, penanaman, pemupukan, dan pemanenan hasil. Kegiatan di laboratorium
dilakukan dengan menguji hasil pengujian di lapangan untuk mengetahui efektivitas
dari pupuk yang diaplikasikan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamatan Penunjang
Analisis Tanah Awal
Hasil analisis tanah awal menunjukkan bahwa kandungan N total tanah memiliki
kriteria rendah yakni pada kisaran 0,1% - 0,2%. Kandungan N total yang rendah ini
diduga terjadi karena tanah ini memiliki kandungan bahan organik rendah, bertanah
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masam (pH rendah) dimana aktivitas mikroorganisme penambat (fiksasi) N (rhizobium)
terganggu sehingga bintil akar tidak berkembang. Menurut Taufiq (2014) gejala kahat N
juga sering terjadi pada lahan berdrainase buruk karena bakteri penambat N tidak
berkembang, dan penyerapan N terhambat.
Kandungan P tersedia dan P potensial memiliki kriteria sangat rendah, yakni pada
kisaran <15 ppm dan <5 mg.100g-1. Kondisi P yang sangat rendah selain dipengaruhi
oleh tanah mineral Inceptisols juga dipengaruhi oleh reaksi tanah, dimana reaksi tanah
ini memiliki kriteria agak masam. Tanah dengan kandungan pH agak masam sangat
mempengaruhi ketersediaan unsur P, karena unsur P pada kondisi pH agak masam akan
diikat oleh mineral Al, Fe, dan Mn, sehingga unsur P yang terikat ini mempengaruhi
rendahnya kandungan P di dalam tanah.
Tinggi Tanaman
Pertumbuhan tanaman didefinisikan sebagai pertambahan ukuran yang dapat
diketahui dengan adanya pertambahan panjang, diameter, dan luas bagian tanaman
(Hardjadi, 1993). Pengamatan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang
dilakukan merupakan refleksi dari kondisi kesuburan tanah. Salah satu faktor yang
mempengaruhi kesuburan tanah adalah ketersediaan unsur hara yang terdapat dalam
tanah. Pertambahan tinggi tanaman pada masing-masing perlakuan terlihat pada Tabel 3
berikut:
Tabel 3. Pengaruh Pupuk Hayati Padat (PHP) Terhadap Tinggi Tanaman Kedelai
Varietas Arjasari
Perlakuan
A = Kontrol
B = NPK standar
C = 0 NPK + 1
PHP
D = 1/4 NPK + 1
PHP
E = 1/2 NPK + 1
PHP
F = 3/4 NPK +1
PHP
G = 1 NPK + 1
PHP
H = 3/4 NPK + 1/4
PHP
I = 3/4 NPK + 1/2
PHP
J = 3/4 NPK + 3/4
PHP

HST
7
8a
8a

14
17,56 a
17,67 a

21
29,17 b
28,33 a

28
38,6 a
38,67 a

35
44,67 a
47,5 c

42
51 a
52 b

9 cde

18 a
18,77
bc

32,2 e

39 ab

47,17 b

52,83 c

31,06 d

39,5 b

48,1 d

54 e

18,4 b
18,77
bc
19,27
cd

30,03 c

38,67 a

47,4 c

52,67 c

30,5 c

40,1 c

48,93 e

53,6 d

33,67 f

43 f

50,83 g

56,67 g

19,5 d
19,27
cd
19,27
cd

34,67 g

41,33 d

49,8 f

54,33 e

32,77 e

42,87 e

50,5 g

55,67 f

33,77 f

42,87 e

50,7 g

55,67 f

8,7 bc
8,8 bcd
8,7 bc
9,6 f
8,5 b
9,3 ef
9 def

Pertambahan tinggi yang terlihat pada Tabel 3 secara statistik menunjukkan bahwa
pemberian PHP memberikan pengaruh yang sangat berbeda dengan kontrol. Jika dilihat
secara grafik tinggi dari masing-masing perlakuan terlihat tidak jauh berbeda, seperti
pada Gambar 1 berikut.
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tinggi tanaman (cm)
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D
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J

HST

Gambar 1. Rata-rata Tinggi Tanaman Kedelai pada Berbagai Perlakuan
Grafik yang tersaji pada Gambar 1 terlihat bahwa pemberian PHP memberikan
efek yang berbeda pada masing-masing perlakuan. Kondisi ini terlihat dari 7 HST (Hari
Setelah Tanam) hingga 42 HST. Berdasarkan grafik yang terlihat pada Gambar 3,
perlakuan A (kontrol) memberikan efek yang relatif rendah jika dibandingkan dengan
perlakuan lainnya. Hal ini terjadi karena perlakuan A (tidak mendapatkan input berupa
pupuk), sedangkan perlakuan lainnya mendapatkan input berupa pupuk N P K dan PHP.
PHP merupakan konsorsium pupuk hayati penambat N simbiotik dan bakteri
pelarut fosfat (BPF) yang dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara makro dan mikro
bagi tanaman. Unsur hara makro ini dapat merangsang pertumbuhan vegetatif seperti
salah satu peranan utamanya adalah untuk merangsang pertumbuhan secara
keseluruhan, khususnya batang, cabang, dan daun (Lingga dan Marsono, 2006).
Jumlah Daun
Tanaman kedelai mempunyai dua bentuk daun yang dominan, yaitu stadia
kotiledon yang tumbuh saat tanaman masih berbentuk kecambah dengan dua helai daun
tunggal dan daun bertangkai tiga (trifoliate leaves) yang tumbuh selepas masa
pertumbuhan. Daun kedelai merupakan daun majemuk yang terdiri dari tiga helai anak
daun dan umumnya berwarna hijau muda atau hijau kekuning-kuningan (Ramadhani,
2009). Tanah dengan kandungan N yang tinggi, pertumbuhan tanaman lebih mengarah
pada laju pertumbuhan vegetatif, yang terlihat dari permukaan daun yang menjadi lebih
lebar, laju fotosintesis lebih tinggi, dan indeks luas daun yang semakin tinggi (Arinong
dkk, 2005). Berikut ini adalah data jumlah daun tanaman kedelai pada masing-masing
perlakuan yang terlihat pada Tabel 4:

Tabel 4. Pengaruh Pupuk Hayati Padat (PHP) Terhadap Jumlah daun Tanaman Kedelai
Varietas Arjasari
Perlakuan
A = Kontrol
B = NPK standar

HST
7
3a
4a

14
7a
10 c
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9a
13 c

28
14 a
15 a

35
25 a
29 b

42
42 b
47 c
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C = 0 NPK + 1 PHP
D = 1/4 NPK + 1 PHP
E = 1/2 NPK + 1 PHP
F = 3/4 NPK +1 PHP
G = 1 NPK + 1 PHP
H = 3/4 NPK + 1/4 PHP
I = 3/4 NPK + 1/2 PHP
J = 3/4 NPK + 3/4 PHP

3a
3a
4a
4a
4a
4a
4a
4a

7a
8 ab
10 c
9 bc
10 c
9 bc
9 bc
8 ab

11 b
12 bc
15 d
12 bc
15 d
12 bc
15 d
12 bc

14 a
15 a
21 e
18 bc
20 de
19 cd
19 cd
17 b

24 a
33 c
39 f
35 cd
36 cd
36 de
38 ef
35 cd

40 a
50 d
64 h
57 e
63 h
61 g
59 f
59 f

Pertumbuhan daun yang terlihat pada Tabel 4 secara umum menunjukkan bahwa
pemberian PHP memberikan pengaruh yang sama dengan kontrol. Hal ini terlihat dari
notasi yang seragam pada perlakuan A hingga perlakuan J. Perbedaan yang cukup
signifikan terlihat dari mulai 14 HST sampai 42 HST. Perbedaan jumlah daun dari
masing-masing perlakuan terlihat jelas dalam bentuk grafik pada Gambar 2 berikut.
80
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Gambar 2. Rata-rata Jumlah Daun Tanaman Kedelai pada Berbagai Perlakuan
Grafik jumlah daun pada Gambar 2 menunjukkan bahwa pemberian PHP
memberikan efek yang berbeda pada masing-masing perlakuan. Perbedaan tersebut baru
terlihat pada 21 HST. Pada minggu ke 3 (21 HST) pertumbuhan daun tanaman kedelai
yang berdaun tiga (trifoliet) baru muncul dan pertumbuhan daun di minggu berikutnya
relatif lebih cepat.
Berdasarkan grafik yang terlihat pada 21 HST perlakuan E (1/2 N P K + 1 PHP)
dan I (3/4 N P K + 1/2 PHP) terlihat lebih unggul dibandingkan perlakuan lainnya, dan
pada 28 HST perlakuan H (3/4 N P K + 1/4 PHP) juga memberikan efek yang relatif
sama seperti perlakuan I. Aplikasi PHP dengan N P K berbagai dosis (1, ½, dan ¼)
sama-sama memberikan efek yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan daun
tanaman kedelai. Menurut Naibaho (2006) pemberian N dalam jumlah banyak akan
menyebabkan pertumbuhan vegetatif yang lebat dan warna daun menjadi tua.
Pengamatan Utama
Komponen Hasil
Komponen hasil yang diamati meliputi jumlah polong isi per tanaman dan bobot
100 butir biji (g). Berdasarkan litelatur jumlah polong dapat mencapai lebih dari 50,
bahkan ratusan. Kecepatan pembentukan polong dan pembesaran biji akan semakin
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cepat setelah proses pembentukan bunga berhenti. Ukuran dan bentuk polong menjadi
maksimal pada saat awal periode pemasakan biji. Hal ini kemudian diikuti oleh
perubahan warna polong. Hasil perhitungan statistik menunjukkan adanya perbedaan
pengaruh perlakuan terhadap komponen hasil tanaman kedelai (Tabel 5).
Tabel 5. Jumlah Polong Isi Per Tanaman dan Bobot 100 Butir Biji
Komponen Hasil
Jumlah
Jumlah
Bobot 100
Perlakuan
Jumlah
Polong Isi
Polong
Butir Biji
Polong Tan -1
-1
-1
Tan
Hampa Tan
(g)
A = Kontrol
21 a
16 a
37 e
17,05 a
B = NPK standar
23 a
9a
32 e
17,78 ab
C = 0 NPK + 1 PHP
20 a
20 a
40 e
17,95 ab
D = 1/4 NPK + 1 PHP
24 a
9a
33 c
18,59 ab
E = 1/2 NPK + 1 PHP
25 a
23 a
48 a
25,13 c
F = 3/4 NPK +1 PHP
24 a
27 a
51 a
21,12 ab
G = 1 NPK + 1 PHP
24 a
23 a
47 a
19,12 ab
H = 3/4 NPK + 1/4 PHP
28 a
15 a
42 a
21,32 b
I = 3/4 NPK + 1/2 PHP
26 a
27 a
52 b
19,05 ab
J = 3/4 NPK + 3/4 PHP
19 a
23 a
42 d
18,08 ab
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak memberikan
perbedaan nyata berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%.
Berdasarkan data pada Tabel 5, jumlah polong dari setiap perlakuan tidak
berbeda nyata, sedangkan hasil bobot 100 butir perlakuan dengan ½ N P K + 1 PHP
berbeda nyata bila dibandingkan perlakuan lainnya. Menurut Sumardi (2014) hasil
panen ditentukan oleh jumlah polong yang dapat dipertahankan oleh tanaman,
sedangkan jumlah biji/polong ditentukan saat pembuahan. Jumlah polong tiap tanaman
dipengaruhi oleh dosis pupuk P yang diberikan Haryanto (1985). Banyaknya polong
yang terbentuk pada tanaman kedelai tanpa dipupuk P lebih rendah daripada tanaman
yang dipupuk P. P dapat meningkatkan jumlah bunga yang terbentuk dan bobot kering
biji kedelai.
Perbedaan bobot 100 biji diduga karena sifat genetik tanaman. Sifat genetik
tanaman salah satunya adalah ukuran biji, semakin besar biji maka semakin besar bobot
100 biji. Menurut Soegito dan Arifin (2004) kenaikan bobot 100 biji disebabkan faktor
genetik dari varietas kedelai. Setiap varietas memiliki keunggulan genetis yang berbedabeda sehingga setiap varietas memiliki produksi yang berbeda-beda, tergantung kepada
sifat varietas tanaman itu sendiri.
Hasil Kedelai
Biji kedelai terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu kulit biji dan janin (embrio).
Pada kulit biji terdapat bagian yang disebut pusar (hilum), pada ujung hilum terdapat
mikrofil, berupa lubang kecil yang terbentuk pada saat proses pembentukan biji.
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Tabel 6. Bobot Biji Per Polibeg (g) dikonversikan dalam Bobot Biji Per Ha (kg.ha-1)
Perlakuan

Bobot Biji Per
Polibeg (g)

A
8,71
B
8,89
C
8,98
D
11,64
E
14,39
F
12,93
G
13,93
H
11,92
I
11,55
J
11
Analisis Serapan N dan P Tanaman

Bobot Biji Per Ha
Dibulatkan
---------------------kg--------------------1787,938
1788
2007,063
2007
2016,625
2017
2299,25
2299
2591,438
2591
2436,313
2436
2542,563
2543
2329
2329
2289,688
2290
2231,25
2231

Bobot Biji Per Ha

Penyerapan unsur hara yang baik diambil dari kompleks jerapan tanah, larutan
(berupa kation atau anion), dan khelat (Rosmarkam dan Yuwono, 2002), namun
menurut (Hardjowigeno, 2003) serapan unsur hara oleh tanaman dipengaruhi oleh
ketersediaan unsur hara di dalam tanah.
Tabel 7. Pengaruh Pupuk Hayati Padat (PHP) Terhadap Serapan Unsur Hara Tanaman
Kedelai Varietas Arjasari
Serapan
Perlakuan
N (%)
P (%)
A
3,02 a
0,23 ab
B
3,36 a
0,22 ab
C
3,59 a
0,22 ab
D
2,82 a
0,21 a
E
3,55 a
0,26 b
F
3,49 a
0,23 ab
G
3,23 a
0,22 ab
H
3,44 a
0,19 a
I
3,40 a
0,21 a
J
3,10 a
0,23 ab
Keterangan: Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak memberikan
perbedaan nyata berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%.
Berdasarkan data pada Tabel 7, aplikasi Pupuk Hayati Padat (PHP) menunjukan
hasil yang tidak berbeda nyata terhadap Serapan N. Hal ini terlihat dari notasi yang
sama dari perlakuan A hingga perlakuan J. Sedangkan Serapan P tanaman menunjukan
hasil yang berbeda nyata. Perlakuan E (½ N P K + 1 PHP) merupakan perlakuan yang
menunjukkan hasil tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Aplikasi PHP
dengan ½ N P K mampu memberikan pengaruh yang nyata terhadap serapan P.
Menurut Basir-Cyio (2004) dalam Supriyadi (2014) besarnya serapan P tanaman
tergantung dari ketersediaan unsur P dalam larutan tanah dan perakaran tanaman.
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Ketersediaan unsur P dalam larutan tanah disertai pupuk N P K yang sedikit (½ dosis
anjuran) memacu BPF pada PHP untuk membantu menyediakan P yang siap diserap
oleh tanaman, dengan demikian pemberian PHP dapat mengurangi pemakaian pupuk
anorganik serta dapat memacu aktivitas inokulan dalam pupuk hayati. Produksi yang
tinggi diduga karena tanaman mampu memanfaatkan P dan K yang tersedia dalam tanah
Raintung (2010).
Analisis Unsur Hara N dan P
Pertumbuhan dan perkembangan tanaman kedelai tidak terlepas dari kebutuhan
nutrisi. Nutrisi tanaman adalah unsur kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan
tanaman. Unsur hara makro yang utama adalah N P dan K. Pupuk Hayati mengandung
konsorsium pupuk hayati penambat N simbiotik dan BPF sehingga hara N dan P
menjadi tersedia. Berikut ini adalah beberapa hasil analisis tanah dengan aplikasi PHP
menunjukkan hasil yang beragam:

Tabel 8. Pengaruh Pupuk Hayati Padat (PHP) Terhadap Unsur Hara Tanaman Kedelai
Varietas Arjasari
Unsur hara
N-total (%)
P-potensial (mg100g-1)
0,18 ab
122,92 ab
0,20 ab
118,29 a
0,19 ab
118,63 a
0,24 b
123,83 abc
0,16 a
125,14 abc
0,23 ab
136,04 bc
0,18 ab
139,39 c
0,17 ab
120,35 ab
0,17 ab
126,73 abc
0,23 ab
126,33 abc
Angka rerata yang diikuti huruf yang sama tidak memberikan
perbedaan nyata berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%.

Perlakuan
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Keterangan:

Berdasarkan hasil analisis tanah pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai N total
pada perlakuan A tidak berbeda nyata dengan perlakuan B, C, F, G, H, I, dan J.
Perlakuan D (¼ N P K + 1 PHP) berbeda nyata dengan semua perlakuan. Kondisi ini
terjadi diduga karena PHP yang dapat meningkatkan pengikatan N menjadi aktif dengan
penambahan dosis ¼ N P K. Pemberian PHP dengan ¼ N P K dapat membantu tanaman
kedelai untuk menambat N simbiotik oleh bakteri rhizobium sehingga N menjadi
tersedia bagi tanaman. Pemberian pupuk anorganik yang sedikit ini memacu aktivitas
agen hayati sehingga N tanah menjadi meningkat.
Pupuk hayati selain dapat meningkatkan N tanah juga dapat meningkatkan
kelarutan fosfat dalam tanah. Nilai P potensial yang berbeda nyata dengan kontrol dan
perlakuan lainnya terdapat pada perlakuan G (1 N P K + 1 PHP) yang tidak berbeda
nyata dengan perlakuan F (3/4 N P K +1 PHP). Kondisi ini berbeda dengan unsur N
yang hanya membutuhkan ¼ N P K untuk menstimulus mikroba penambat N dalam
menyediakan N bagi tanaman. Unsur P sangat dipengaruhi oleh kondisi pH (reaksi
tanah). Reaksi tanah ini mempengaruhi agen hayati serta unsur P di dalam tanah.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil percobaan beberapa dosis Pupuk Hayati Padat (PHP) dan
anorganik terhadap pertumbuhan tanaman kedelai, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Respon pertumbuhan tanaman kedelai dengan konsep pendekatan terpadu (Pupuk
hayati padat + pupuk anorganik) memberikan hasil yang signifikan
2) Dosis 1 Pupuk Hayati Padat (PHP) dan ½ pupuk anorganik (N P K) rekomendasi
(perlakuan E) memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan
tanaman kedelai (Glycine max L.) Varietas Arjasari.
3) Kombinasi pupuk hayati dan pupuk kimia (anorganik) menghasilkan bobot biji per
ha tertinggi sebesar (2591 ton.ha-1) yang terdapat pada perlakuan E (1 PHP + ½
pupuk anorganik).
4) Aplikasi 1 PHP dengan ½ pupuk anorganik (perlakuan E) mampu memberikan
pengaruh yang nyata terhadap serapan P sedangkan serapan N tidak berpengaruh
nyata.
Saran
Mengacu pada hasil yang diperoleh dari percobaan beberapa dosis Pupuk Hayati
Padat (PHP) dan anorganik terhadap pertumbuhan tanaman kedelai, dapat disampaikan
saran antara lain:
1) Penggunaan Pupuk Hayati Padat (PHP) sebaiknya dikombinasikan dengan pupuk
organik sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme sekaligus untuk menambah
kandungan hara pada media tanam.
2) Perhitungan populasi mikroba sebaiknya dijadikan data penunjang agar pembahasan
mengenai mikroorganisme dapat dibahas secara mendalam.
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ABSTRAK
Agrowisata di Desa Gumantar baru dirintis. Wisata pertanian ini dirancang untuk
memperoleh keindahan yang menarik pengunjung dengan mengkombinasikan tanaman
kedalam kondisi wilayah yang bersangkutan. Tanaman yang diintroduksi ke wilayah
wisata tersebut perlu menarik dan juga perlu menguntungkan. Kegiatan ini dirancang
untuk mencapai tujuan-tujuan wisata dan tujuan pertanian secara terintegrasi,
sedemikian rupa sehingga meningkatkan perekonoman dan kehidupan masyarakat dan
daerah, khususnya Kabupaten Lombok Utara. Terkait dengan hal tersebut, paper ini
menunjukkan bahwa tanaman-tanaman baru yang diintroduksi ke wilayah
pengembangan agrowisata di lokasi tersebut menguntungkan bagi banyak pihak,
terutama petani pelaku.
Kata Kunci: Agrowisata, Introduksi tanaman, Keuntungan usahatani, Lahan kering,
Pengembangan ekonomi.
ABSTRACT
Agrotourism in the village of Gumantar was initiated. The agritourism was designed to
seek the beauty that attracts visitors by combining plants into the condition of the area.
Plants introduced into the agrotourism region needs to be attractive and also be
profitable. These activities are designed to achieve the objectives of tourism and
agriculture in an integrated manner, such that increases the economy and the lives of
communities and regions, especially North Lombok. In relation to the above, this paper
shows that the new crops introduced into the area of agrotourism development in this
location are profitabel for many stakeholders, especially farmer producers.
Keywords: Agro tourism, Crop introduction, Dryland, Economic development, Farm
Profit.
LATAR BELAKANG
Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan daerah pertanian, dan juga
merupakan daerah pengembangan wisata, karena mempunyai sumberdaya yang
mendukung untuk pengembangan kedua sektor itu. KLU memiliki sekitar 83 % lahan
kering, dan hanya 17 % lahan basah dari total 49.198 ha lahan pertanian (BPS KLU,
2014). Sejak dikembangkannya teknologi sumur bor dan teknologi budidaya lahan
kering, maka area lahan kering tersebut telah dapat diproduktifkan dan menjadi sumber
pendapatan bagi masyarakat Lombok Utara. Terdapat beragam komoditas pertanian
dalam arti luas telah dikembangkan oleh masyarakat, termasuk tanaman perkebunan,
tanaman pangan serta tanaman hortikultura. Juga ada pengembangan dan introduksi
tanaman-tanaman baru yang dinilai sesuai dengan kondisi alam dan ekonomi untuk
daerah tersebut. Dengan semakin berkembangnya teknologi pertanian tersebut maka
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sektor pertanian mempunyai peluang untuk dikembangkan untuk mendukung pariwisata
di daerah dalam bentuk agrowisata dalam rangka lebih lanjut mengembangkan ekonomi
masyarakat Lombok Utara.
Pertanian dapat diintegrasikan dan dimodifikasi untuk pengembangan
pariwisata, atau dikenal dengan agrowisata. Sebagai bagian dari komponen dalam
program agrowisata selain aspek budidaya, teknologi penanganan pasca panen serta
pengembangan produk olahan dari komoditas yang ada di kawasan menjadi aspek yang
penting untuk dikembangkan. Pengetahuan dan keterampilan terkait dengan hal-hal
tersebut bisa menjadi paket wisata pendidikan agro yang penting terutama bagi anak
sekolah dan kawasan agorisata ini juga bisa menjadi “Centre of Learning” untuk
perbaikan gizi masyarakat melalui paket pendidikan pola konsumsi pangan bagi anak
usia dini. Selain itu, produk olahan yang dikembangkan bisa menjadi oleh-oleh bagi
wisatawan. Tersedianya produk olahan yang bermutu dan aman akan dapat merangsang
wisatawan untuk berkunjung dan membeli makanan yang tersedia. Peningkatan
kunjungan wisata ini selanjutnya akan dapat membantu berkembangnya perekonomian
masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di pulau Lombok khususnya dan daerah NTB pada umumnya.
Dari sisi agribisnis maka tanaman-tanaman yang diusahakan di lahan
pengembangan tersebut seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
masyarakat pelakunya, yaitu petani. Salah satu cara untuk memperoleh manfaat
maksimum ini adalah dengan mengusahakan tanaman-tanaman yang memberikan hasil
tinggi. Secara khusus pada tahun pertama kegiatan pengembangan agorwisata di Desa
Gumantar ini, diintroduksi tanaman tomat dan melon. Tulisan ini menunjukkan bahwa
bertujuan untuk menganalisis keuntungan kedua tanaman yang baru diintroduksi
tersebut beserta beberapa hal lainnya terkait dengan introduksi tanaman tersebut.
BAHAN DAN METODA
Penelitian ini dirancang untuk mengembangkan agrowisata di Desa Gumantar,
Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Oleh karena dirancang untuk
pariwisata maka rancangan itu ditujukan untuk menghasilkan keindahan yang dapat
merangsang orang untuk mengunjung lokasi tersebut atau obyek wisata. Dalam
pengembangan agrowisata ini tanaman yang dinilai memenuhi keindahan adalah
tanaman tomat dan melon. Kedua tanaman ini juga dinilai potensial memberikan
keuntungan bagi petani. Selain penanaman, maka untuk memperoleh keindahan juga
dilakukan penataan lokasi, termasuk pengaturan posisi penanaman tanaman, dan
semacamnya.
Langkah selanjutnya adalah melakukan penamaman kedua tanaman tersebut.
Lokasi pengembangan wisata ditetapkan melalui diskusi antar tim peneliti. Kesimpulan
diskusi tentang lokasi pengembangan agrowisata ini kemudian dikomunikasikan dengan
petani yang lahannya terpilih untuk pngembangan tersebut. Petani yang telah
menyetujui lahannya untuk digunakan kemudian diminta untuk melakukan penanaman
kedua tanaman tersebut. Kepadanya diberikan petunjuk-petunjuk teknis tentang
pelaksanaan budidaya tanaman tersebut, dengan semua kebutuhan sarana produksi dan
peralatan disediakan (diadakan ke lokasi) oleh tim peneliti. Tim peneliti mencatat
proses dan kebutuhan produksi, hasil produksi, dan nilainya. Masalah-masalah yang
muncul selama proses produksi tersebut diselesaikan oleh tim peneliti. Secara khusus,
tim peneliti meminta petani yang bersangkutan untuk mencatat tanggal-tanggal kegiatan
proses produksi dan biaya serta penerimaan yang timbul dari kegiatan yang dilakukan.
Tim peneliti kemudian menyalin catatan petani tersebut untuk digunakan sebagai data
penelitian. Dalam pencatatan data dari petani, tim peneliti meminta penjelasan-
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penjelasan kepada petani terhadap data yang belum sepenuhnya difahami. Data
lapangan yang diperoleh didukung dengan data/informasi dari sumber-sumber sekunder
yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder (Sjah, 2011).
Data dianalisis dengan fokus analisis pada keuntungan dari tanaman-tanaman
yang diusahakan. Rumus keuntungan usahatani adalah sebagai berikut:
II = TR – TC
Keterangan:
II = keuntungan
TR = Total revenue (Penerimaan Total) = Jumlah produksi x harga produksi
TC = Total cost (Biaya Total) = Biaya Variabel + Biaya Tetap
Untuk mengetahui tingkat pengembalian modal maka digunakan rumus R/C
rasio yaitu membandingkan penerimaan terhadap biaya yang dikeluarkan. Hasil-hasil
analisis ini disajikan pada bagian berikut ini.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanaman yang diusahakan di lahan agrowisata Gumantar
Tanaman-tanaman yang diusahakan di lahan agrowisata Desa Gumantar,
Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara disesuaikan dengan kondisi lahan dan
iklim, serta pertimbangan keindahan. Pada lahan tersebut telah ada tanaman-tanaman
lama dan sudah berumur seperti tanaman tahunan seperti kelapa dan tanaman buahbuahan. Tanaman-tanaman besar ini menempati posisi di batas-batas lahan sawah atau
di pinggir jalan. Ruang yang lebih luas sebelumnya diusahakan dengan tanaman
tradisional seperti jagung atau kacang-kacangan.
Dalam kegiatan pengembangan lokasi ini menjadi lokasi agrowisata maka
diintroduksi beberapa tanaman baru (bagi lokasi tersebut) yang dinilai memiliki unsur
keindahan atau daya tarik estetika. Unsur bisnis atau keuntungan juga dipertimbangkan.
Pada tahap awal ini diperkenalkan beberapa tanaman termasuk tomat dan melon.
Introduksi tanaman akan dilanjutkan di masa datang dengan untuk menambah
keindahan sekaligus menambah pendapatan masyarakat setempat (seperti petani dan
pekerja setempat) atau masyarakat luar daerah (seperti pedagang dan tenaga kerja luar).
Keuntungan ekonomi dari usahatani yng sudah diintroduksi ke lokasi tersebut
disampaikan pada bagian berikut ini.
Keuntungan usahatani tomat
Usahatani tomat diusahakan pada lahan petani seluas 6 are. Lahan ini disewa
kepada petani untuk kebutuhan penanaman ini. Selanjutnya sarana produksi disediakan
untuk melancarkan proses produksi. Dengan sarana produksi yang disediakan petani
diminta untuk melaksanakan proses produksi tomat sesuai dengan rekomendasi tim
peneliti. Rekomendasi ini sebagian besar tercermin dari macam dan jumlah sarana
produksi yang digunakan seperti pada Tabel 1. Pada prinsipnya, prouksi yang
dilakukan merupakan produksi pertanian secara organik, diindikasikan oleh penggunaan
bahan-bahan organik seperti pupuk dan obat-obatan organik. Dilihat dari jumlah atau
dosis yang digunakan maka produksi ini dapat dikatakan sebagai produksi pertanian
yang intensif. Total biaya produksi yang dikeluarkan adalah Rp 6.725.000 per luas
garapan (6 are) atau Rp 112.083.333, suatu jumlah yang besar dan sangat intensif untuk
usahatani di Indonesia.
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Tabel 1. Analisis usahatani tomat di areal agrowisata Gumantar, Kabupaten Lombok
Utara, 2016
Komponen

Jumlah

Unit

Biaya
Sewa lahan
6
Are
Bibit
2
Bungkus
Lanjaran /ajir bamboo
1.500
Batang
Bambu
10
Batang
Seleran /tali plastic
1
Gulung
Tali bamboo
Mulsa plastic
20
Kg
Pupuk kandang
25
Karung
Pupuk organik (bioextrim granul)
1
Sak
Pupuk organik cair (bomax, bioextrim
cair, hormax, bioplant omega, hantu,
super biota plus)
5
Liter
Pertisida hayati cair (biopestisda
omega, bormax)
6
Liter
Tenaga kerja
2
Kali
 Pembajakan lahan
 Pembuatan bedengan,
pemasangan mulsa plastik dan
pemasangan ajir
1
Paket
 Okeran dan pengokeran
benih/bibit
 Penanaman
2x10x1/2 Orangxhari
 Pemangkasan
10
Kali
 Penyemprotan biopestisida
1
Paket
 Penyiangan dan pengikatan
10
Kali
 Pemupukan
5
Kali
 Pengairan(dengan pompa air)
Biaya tidak terduga
Total biaya
Produksi
3.100
Kg
Keuntungan (untuk 6 are)
Keuntungan (per hektar)
R/C rasio

Harga/Unit
(Rp)

Nilai (Rp)

5.000
350.000

400.000
350.000
900.000
80.000
35.000
15.000
575.000
125.000
350.000

122.000

610.000

175.000
600
8.000
35.000

560.000
100.000

200.000

350.000

350.000

25.000
25.000
200.000
25.000
50.000

6.694

125.000
100.000
500.000
250.000
200.000
250.000
250.000
500.000
6.725.000
20.750.000
14.025.000
233.750.000
3,09

Dari biaya produksi yang telah dikeluarkan diperoleh produksi sebanyak 3.100
kg per luas garapan (6 are) atau hampir 52 ton per ha. Sebagai perbandingan,
Kabupaten Lombok Utara memberikan produktivitas tomat sebesar 9 ton per ha pada
tahun 2014 (BPS KLU, 2014). Ini berarti bahwa produktivitas usahatani tomat yang
diusahakan di lahan agrowisata dengan rekomendasi tim peneliti menghasilkan produksi
hampir 6 kali lebih banyak dari produktivitas rata-rata KLU.
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Dengan harga tomat rata-rata sebesar Rp 6.694/kg maka diperoleh produksi
yang bernilai sebesar Rp 20.750.000 per 6 are (Rp 345.833.333 per ha). Akhirnya,
diperoleh keuntungan sebesar Rp 14.025.000 per 6 are atau Rp 233.750.000 per ha.
Jumlah keuntungan ini merupakan jumlah keuntungan yang besar. Sangat jarang
usahatani di Indonesia menghasilkan keuntungan atau pendapatan sebesar itu.
Misalnya, keuntungan per ha untuk usahatani hasil hutan bukan kayu di Lombok
memberikan keuntungan sebesar Rp 14.375.671 (Safii, 2015); usahatani padi
Kabupaten Sumbawa Barat memberikan keuntungan sebesar Rp 13.179.046
(Ardiansyah, 2015); usahatani Godorancah di Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp
24.843.954 (Wijaya, 2016); usahatani jagung di Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp
19.752.626 (Laksmi, 2016). Keuntungan yang besar dari tomat ini hanya hampir dapat
didekati oleh keuntungan dari usahatani cabe di Kota Mataram yang mencapai sekitar
Rp 93 juta (Alis, 2016), keuntungan usahatani melon di Kabupaten Lombok Tengah
dengan keuntungan sebesar Rp 109 juta (Mujianingsih (2016), dan usahatani semangka
di Kabupaten Lombok Tengah dengan keuntungan sebesar Rp 105 juta (Mujianingsih,
2016).
Tingkat pengembalian modal yang dinilai dengan R/C rasio menunjukkan
bahwa usahatani tomat ini mempunyai R/C rasio sebesar 3,09. Ini berarti bahwa setiap
Rp 1 yang diinvestasikan pada usahatani memberikan pengembalian sebesar Rp 3, atau
memberikan pengembalian sebesar tiga kali lipat (300 %). Usaha ini sangat jelas layak
diusahakan, termasuk dengan modal pinjaman karena biaya modal yang biasanya
berkisar 20 % akan dengan mudah dapat dikembalikan.
Pertanyaannya, mengapa usahatani ini sangat menguntungkan? Sebagian
jawaban telah diberikan sebelumnya yaitu karena usahatani ini dijalankan secara sangat
intensif, walaupun tetap memperhatikan prinsip pertanian organik yang sehat. Sisa
jawaban terletak pada waktu produksi yang tepat, yaitu saat produsen lain tidak banyak
melakukan produksi yang berdampak pada rendahnya penawaran poduk di pasar.
Seacara teoritis, pada keadaan permintaan tetap dan penawaran yang rendah maka harga
akan meningkat (lihat misalnya, Cramer et al., 1997; Mubyarto, 1995; Penson et al.,
2002; Seitz et al., 2002; Sjah, 2010). Harga tomat secara rata-rata adalah Rp 6.694 per
kg, dengan kisaran harga Rp 2.500 per kg (di akhir produksi) dan Rp 8.000 per kg (di
awal produksi).

Keuntungan usahatani melon
Usahatani kedua yang diperkenalkan (diintroduksi) ke lokasi agrowisata
Gumantar adalah melon. Dibandingkan dengan tomat, budidaya melon merupakan hal
yang lebih baru bagi masyarakat tani, dibandingkan dengan tomat. Oleh karena itu,
budidaya tanaman ini dilakukan dibawah pembimbingan dan pengawasan yang lebih
intensif. Pemantauan kondisi tanaman dilakukan lebih sering, dengan meminta petani
untuk mengawasi hampir tiap hari.
Proses produksi melon pada prinsipnya sama saja dengan proses produksi tomat
atau tanaman lain; penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen.
Penyiapan lahan dilakukan dengan membersihkan dan mengolah atau membajak lahan
serta membentuk lahan sesuai dengan keinginan untuk memproduksi tanaman. Lahan
untuk usahatani melon ini disewa dari petani seluas 7 are.
Sarana produksi yang digunakan untuk usahatani melon ini hampir sama
macam dan jumlahnya dengan sarana produksi usahatani tomat. Luas lahan juga
hampir sama yaitu 7 are untuk melon dan 6 are untuk tomat. Dengan demikian, tingkat
intensifikasi untuk kedua tanaman ini hampir sama pula. Total biaya yang dikeluarkan
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untuk usahatani adalah Rp 6.475.000 per 7 are atau Rp 92.500.000, suatu jumlah yang
cukup berat untuk dikeluarkan oleh patani Indonesia yang umumnya menghadapi
masalah kekurangan modal.
Dari penggunaan input usahatani melon tersebut diperoleh produksi sebesar
4.570 kg per 7 are atau 65.300 kg per ha. Dengan harga rata-rata sebesar Rp 3.523 per
kg maka nilai produksi mencapai Rp 16.100.000 per 7 are atau Rp 230.000.000 per ha,
sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp 9.625.000 per 7 are atau Rp 137.500.000 per
ha. Tingkat pengembalian modal untuk usahatani ini mencapai 2,49, yang berarti modal
Rp 1 memberikan pengembalian sebesar Rp 2,49 atau hampir 2,5 kali lipat.
Tabel 2. Analisis usahatani melon di areal agrowisata Gumantar, Kabupaten Lombok
Utara, 2016
Harga/Unit
Komponen
Jumlah
Unit
Nilai (Rp)
(Rp)

Biaya
Sewa lahan
7
Are
Bibit
2
Bungkus
Lanjaran /ajir bamboo
1.500
Batang
Bambu
10
Batang
Seleran /tali plastic
1
Gulung
Tali bamboo
Mulsa plastic
20
Kg
Pupuk kandang
25
Karung
Pupuk organik (bioextrim granul)
1
Sak
Pupuk organik cair (bomax, bioextrim
cair, hormax, bioplant omega, hantu,
super biota plus)
5
Liter
Pertisida hayati cair (biopestisda
omega, bormax)
4
Liter
Tenaga kerja
2
Kali
 Pembajakan lahan
 Pembuatan bedengan,
pemasangan mulsa plastik dan
pemasangan ajir
1
Paket
 Okeran dan pengokeran
benih/bibit
 Penanaman
2x10x1/2 Orangxhari
 Pemangkasan
10
Kali
 Penyemprotan biopestisida
1
Paket
 Penyiangan dan pengikatan
10
Kali
 Pemupukan
4
Kali
 Pengairan(dengan pompa air)
Biaya tidak terduga
Total biaya
Produksi
4.570
Kg
Keuntungan (untuk 7 are)
Keuntungan (per hektar)
R/C rasio
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5.000
350.000

400.000
350.000
900.000
80.000
35.000
15.000
575.000
125.000
350.000

122.000

610.000

175.000
600
8.000
35.000

360.000
100.000

200.000

350.000

350.000

25.000
25.000
200.000
25.000
50.000

3.523

125.000
100.000
500.000
250.000
200.000
250.000
200.000
500.000
6.475.000
16.100.000
9.625.000
137.500.000
2,49
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Tingkat keuntungan usahatani ini termasuk tinggi dan sangat layak pula untuk
dijalankan karena mampu memberikan keuntungan yang besar walaupun dengan
menggunakan modal pinjaman. Keuntungan usahatani melon ini lebih tinggi dari
keuntungan kebanyakan usahatani lainnya seperti usahatani padi di Kabupaten
Sumbawa Barat yang memberikan keuntungan sebesar Rp 13.179.046 (Ardiansyah,
2015); usahatani Padi Godorancah di Kabupaten Lombok Tengah dengan keuntungan
sebesar Rp 24.843.954 (Wijaya, 2016); usahatani jagung di Kabupaten Lombok Barat
dengan keuntungan sebesar Rp 19.752.626 (Laksmi, 2016), usahatani cabe di Kota
mataram dengan keuntungan sebesar Rp 93 juta (Alis, 2016), keuntungan usahatani
melon di Kabupaten Lombok Tengah dengan keuntungan sebesar Rp 109 juta
(Mujianingsih (2016), dan usahatani semangka di Kabupaten Lombok Tengah dengan
keuntungan sebesar Rp 105 juta (Mujianingsih, 2016). Tetapi keuntungan usahatani
melon ini masih kalah dengan keuntungan usahatani tomat di lokasi agrowisata
Gumantar. Walaupun keuntungan usahatani melon dibandingkan dengan usahatani
tomat, tetapi usahatani melon memberikan nilai keindahan yang lebih tinggi dari pada
usahatani lainnya.
Harga melon yang dilaporkan dalam paper ini adalah Rp 3.523 per kg, yang
berkisar antara Rp 1.500 – Rp 5.500. Namun demikian, rentang harga ini terjadi
berbeda dengan rentang harga tomat yang sesuai dengan perjalanan waktu. Rentang
harga melon terjadi karena kualitas produk yang berbeda, yaitu kualitas atau grade 1
hingga 3. Grade 2 berharga Rp 3.000 per kg. Perlu disampaikan bahwa harga-harga ini
(termasuk harga tomat juga) adalah harga di tingkat usahatani. Artinya, petani menjual
produknya di lahan usahatani dan pedagang mengangkut sendiri produk dari lokasi
usahatani ke tempat penyimpanan atau penjualan produk. Mungkin terjadi bahwa harga
produk dapat lebih murah bila produsen lebih mendekatkan lagi produknya ke
konsumen akhir, sehingga ada kemungkinan pendapatan seperti sudah dilaporkan di
atas menjaddi lebih tinggi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah tanaman-tanaman yang
diintroduksi di lahan agrowisata Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan Kabupaten
Lombok Utara memberikan keuntungan. Keuntungan dari usahatani tomat adalah
sebesar Rp 14.025.000 per 6 are atau Rp 233.750.000 per ha, dan dari usahatani melon
sebesar Rp Rp 9.625.000 per 7 are atau Rp 137.500.000 per ha. Tingkat keuntungan ini
tinggi dan karenanya layak untuk diusahakan. Keuntungan dari usahatani ini tidak
hanya diperoleh petani pelaku di lokasi setempat, tetapi juga bermanfaat dalam
penyerapan tenaga kerja dan menciptakan kegiatan perdagangan produk, yang secara
keseluruhan berdampak positif bagi daerah. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan
agorwisata semacam ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan. Petani pelaku perlu
didampingi dengan teknologi produksi dan juga aspek sosial ekonomi dari usahatani
yang dilaksanakan.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Kementerian Riset,
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substistusi tepung ketan dengan
tepung mocaf dan lama pengukusan terhadap karakteristik kue Abuk selama
penyimpanan 3 hari pada suhu kamar. Penelitian ini menggunakan rancangan acak
kelompok (RAK) dengan faktor tunggal. Perlakuan terdiri atas perlakuan substitusi
tepung ketan dengan 10% mocaf dan lama pengukusan 20 menit (P1); substitusi tepung
ketan dengan 10% mocaf dan lama pengukusan 25 menit (P2); substitusi tepung ketan
dengan 20% mocaf dan lama pengukusan 20 menit (P3); substitusi tepung ketan
dengan 20% mocaf dan lama pengukusan 25 menit (P4); substitusi tepung ketan
dengan 30% mocaf dan lama pengukusan 20 menit (P5); substitusi tepung ketan
dengan 30% mocaf dan lama pengukusan 25 menit (P6). Parameter yang diamati
meliputi karakteristik kimia seperti kadar air, kadar asam lemak bebas (FFA), dan
kadar gula reduksi; karakteristik organoleptik rasa dan tekstur; serta karakteristik
mikrobiologis, yaitu total kapang. Data dianalisis menggunakan analisis keragaman dan
uji lanjut menggunakan uji BNJ pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa substitusi tepung ketan dengan tepung mocaf 30% dan pengukusan selama 20
menit menghasilkan kue Abuk dengan kadar air dan kadar asam lemak bebas yang lebih
rendah serta kadar gula reduksi lebih tinggi, baik pada hari ke-0 maupun hari ke-3,
daripada perlakuan lainnya. Namun demikian, kue Abuk dari perlakuan ini rasanya
kurang manis dan teksturnya lunak pada hari ke-0 dan keras pada hari ke-3 Total
kapang pada hari ke-0 rata-rata semua perlakuan substitusi tepung ketan adalah kurang
dari 1 x 103 CFU/g. Namun demikian terjadi peningkatan total kapang setiap perlakuan
selama penyimpanan 3 hari pada suhu kamar menjadi lebih dari 1×103 CFU/g.
Kata kunci : kue Abuk, lama penyimpanan, pengukusan, tepung ketan, tepung mocaf.
ABSTRACT
The research aim was to investigate the effect of the substitution of glutionous rice flour
with modified cassava flour (mocaf) and heating time on the characteristic of “Abuk”
cake stored in ambient temprature. The experiments were arranged with randomized
completely block design of single factor with three replications. The treatments were
the substitution of glutinous rice flour with mocaf and heating time: 10% mocaf and 20
minutes (P1); 10% mocaf and 25 minutes (P2); 20% mocaf and 20 minutes (P3); 20%
mocaf and 25 minutes (P4); 30% mocaf and 20 minutes (P5); and 30% mocaf and 25
minutes (P6). The Abuk cake characteristics observed for the day of producing and the
third day of storage in ambient temprature. The characteristics included the moisture,
free fatty acid and sugar content; taste and texture, and total number of fungi. Data
were analyzed with analysis of variance and post hoc test with honestely significant
difference at 5 percent level of significancy. The result showed that the substitution of
glutionous rice flour with 30% mocaf and heating time for 20 minutes produced Abuk
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cake with higher in sugar content, but lower in moisture and free fatty acid content than
other treatments. The result at day of producing was the same as at the third day of
storage, but the taste of this product was not sweet enough. In contrast to the texture
and total numbers of fungi, all treatments had harder texture and higher numbers of
fungi at the third day of storage than at the day of production (the day-0). The number
of fungi at the day-0 was lower than 1 x 103 CFU/g , but increased to more than 1×103
CFU/g at the day-3.
Keywords : Abuk cake, days of storage, gloutinous rice flour, heating time, mocaf.
LATAR BELAKANG
Kue Abuk merupakan salah satu jenis kue tradisional khas nusantara. Kue ini
termasuk kue tradisional suku Sunda, Betawi, Bali dan Sasak Lombok. Kue Abuk
tradisional berbahan dasar tepung ketan, kelapa parut dan gula merah. Ketiga bahan ini
dicampur dan dicetak membentuk prisma dengan kemasan daun pisang dan dikukus.
Kue Abuk bertekstur kenyal, berasa manis dan gurih. Namun demikian, dengan
semakin lamanya waktu simpan, tekstur kue makin keras dan berbau tengik. Tepung
ketan, menurut Winarno (2004) mengandung komponen amilosa yang rendah (1-2%)
dan amilopektin yang tinggi (98-99%). Rendahnya kandungan amilosa tepung ketan
membuat kue Abuk menjadi kenyal saat panas dan mengeras setelah dingin dan jika
disimpan cukup lama. Substitusi tepung ketan dengan tepung ubi kayu modifikasi
(mocaf) diharapkan selain dapat mempertahankan tekstur kue Abuk tetap kenyal selama
penyimpanan, juga dapat mengurangi ketergantungan bahan pangan berbasis padipadian dan meningkatkan diversifikasi olahan tepung mocaf. Namun demikian tepung
mocaf memiliki kandungan amilosa yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 17,39% , suhu
gelatinisasi pati lebih rendah dan waktu gelatinisasi lebih lama dibandingkan dengan
tepung ketan (Rahman, 2007). Sampai saat ini belum ada penelitian tentang
pemanfaatan tepung mocaf untuk pensubstitusi tepung ketan dalam pembuatan kue
Abuk.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substistusi tepung ketan dengan
tepung mocaf dan lama pengukusan terhadap karakteristik kue Abuk selama
penyimpanan 3 hari pada suhu kamar.
BAHAN DAN METODA
Bahan Penelitian
Beras ketan putih, tepung mocaf merk Pusaka, kelapa, gula aren (Palm Sugar)
merk Haan, garam, dan bahan kimia pro analisis seperti alkohol netral 95 , aquades,
larutan H2SO4 pekat, larutan Luff-Schoorl, pasir murni bebas lemak, kapas bebas lemak,
phenolphthalein (PP), batu didih, KI 20%, NaOH 0,1 N, H2SO4 26,5%, Na-thiosulfat
0,1N, Al(OH)3 atau larutan Pb-asetat, Na2CO3 anhidrat, media Potato Dextrose Agar
(PDA), dan larutan buffer fosfat.
Metode Penelitian
Percobaan dilakukan di laboratorium yang ditata dengan rancangan acak
kelompok. Setiap perlakuan dibuat 3 ulangan. Perlakuan terdiri atas kombinasi
substitusi tepung ketan dengan mocaf dan lama pengukusan sebagai berikut : P1=
substitusi tepung ketan dengan 10% mocaf dan lama pengukusan 20 menit , P2 =
substitusi tepung ketan dengan 10% mocaf dan lama pengukusan 25 menit, P3 =
substitusi tepung ketan dengan 20% mocaf dan lama pengukusan 20 menit, P4 =
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substitusi tepung ketan dengan 20% mocaf dan lama pengukusan 25 menit, P5 =
substitusi tepung ketan dengan 30% mocaf dan lama pengukusan 20 menit dan P6 =
substitusi tepung ketan dengan 30% mocaf dan lama pengukusan 25 menit. Parameter
yang diamati meliputi karakteristik kimia seperti kadar air , kadar asam lemak bebas
(FFA), dan kadar gula reduksi dengan prosedur Sudarmadji et al, (1997); karakteristik
organoleptik rasa dan tekstur dengan metode uji kesukaan dan pemberian skor (Kemp,
et al., 2010)); serta karakteristik mikrobiologis, yaitu total kapang dengan metode sebar
(Fardiaz, 1992). Data dianalisis menggunakan analisis keragaman dan uji lanjut
menggunakan uji BNJ pada taraf nyata 5%. Formulasi bahan pembuatan kue Abuk
ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Formulasi Bahan dan Suhu Pengukusan Pada Pembuatan Kue Abuk
Perlakuan
Bahan (gram)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Lama Pengukusan (menit)
20
25
20
25
20
25
Tepung ketan
45
45
40
40
35
35
Mocaf
5
5
10
10
15
15
Gula merah
14
14
14
14
14
14
Kelapa parut
35
35
35
35
35
35
Garam
1
1
1
1
1
1
Air
10
10
10
10
10
10
TOTAL
110
110
110
110
110
110

Cara Pembuatan dan Pengamatan Kue Abuk
Semua bahan kecuali gula merah sesuai dengan komposisi seperti pada Tabel 1.
dicampur menggunakan mixer (Oxone-855), selama 3 menit. Adonan kemudian dicetak
menggunakan cetakan berbentuk bulat dengan ukuran diameter 6,5 cm dan tinggi 3,5
cm. Pada bagian tengah adonan dibubuhi gula merah sesuai dengan formulasi. Setelah
itu dikukus menggunakan dandang berbahan alumunium (Saiko 555). Setelah itu
didinginkan sampai mencapai suhu ruang (300C) dan dikemas dengan kemasan plastik
OPP untuk siap diamati pada hari ke-0 dan disimpan selama 3 hari pada suhu kamar
untuk pengamatan hari ke-3. Semua karakter kimia dan mikrobiologis diamati pada hari
ke-0 dan ke-3. Karakter organoleptik rasa dan tekstur diamati pada hari ke-0, namun
atribut rasa tidak diamati pada hari ke-3.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Kimia Kue Abuk
Hasil penelitian menunjukkan bahwa substitusi tepung ketan dengan mocaf dan
lama pengukusan mempengaruhi karakteristik kimia Abuk seperti ditunjukkan pada
Gambar 1.
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Gambar 1a. Kadar Air Kue Abuk

Gambar 1b. Kadar Asam Lemak Bebas
Kue Abuk

Gambar 1c. Kadar Gula Reduksi Kue Abuk
Kadar air kue Abuk terendah diperoleh dari substitusi tepung ketan dengan
mocaf 30% dan lama pengukusan 20 menit (P5). Kadar air kue Abuk ini makin
berkurang dengan makin lama disimpan. Kadar air kue Abuk yang semula 32,33% pada
hari ke-0, berubah menjadi lebih rendah (26%) pada hari ke-3 (Gambar 1a). Ada
kecenderungan penurunan kadar air dengan makin banyaknya mocaf sebagai
pensubstitusi tepung ketan dalam formulasi bahan baku kue Abuk. Sebaliknya terjadi
pada lama pengukusan, kadar air kue Abuk cenderung meningkat dengan makin
lamanya pengukusan. Kadar air kue Abuk yang dikukus 25 menit lebih tinggi daripada
kadar air kue Abuk dengan pengukusan selama 20 menit (Gambar 1a) . Kue abuk
dengan substitusi tepung ketan dengan mocaf 10% menunjukkan kadar air tertinggi baik
pada hari ke-0 maupun ke-3.
Kue Abuk yang dibuat dari substitusi tepung ketan dengan mocaf 30% dan lama
pengukusan 20 menit (P5) menunjukkan kadar asam lemak bebas yang terendah dan
tertinggi pada substitusi tepung ketan dengan mocaf 10% dan lama pengukusan 25
menit (P2). Namun demikian, terjadi peningkatan kadar asam lemak bebas kue Abuk
tersebut selama penyimpanan 3 hari dari 0,21% menjadi 0,52% (Gambar 1b). Pada
gambar tersebut tampak bahwa kadar asam lemak bebas kue Abuk cenderung menurun
dengan makin bertambahnya komponen mocaf dalam formulasi pada lama pengukusan
yang sama. Kadar asam lemak bebas kue Abuk yang dibuat dengan pengukusan selama
25 menit cenderung lebih tinggi dibandingkan jika dikukus selama 20 menit. Hal yang
sama ditunjukkan pada kadar asam lemak bebas kue Abuk pada hari ke-0 maupun hari
ke-3.
Kadar gula reduksi kue Abuk tertinggi diperoleh dari substitusi tepung ketan
dengan mocaf 30% dan lama pengukusan 25 menit (P6) dan terendah dengan mocaf
10% dan lama pengukusan 20 menit (P1). Ada kecenderungan peningkatan kadar gula
reduksi kue Abuk bila bahan baku tepung ketan disubstitusi mocaf makin banyak dan
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lama pengukusan makin lama (Gambar 1c). Kadar gula reduksi kue Abuk pada hari ke0 dan ke-3 juga menunjukkan kecenderungan yang sama.
Kadar air kue Abuk makin tinggi dengan makin banyaknya komponen mocaf
dalam formulasi. Hal yang sama dengan kadar gula reduksi kue Abuk, namun
sebaliknya terjadi pada kandungan asam lemak bebas kue Abuk. Hal ini diduga
disebabkan terutama oleh ukuran granula dan perbandingan antara amilosa dan
amilopektin pada pati mocaf. Ukuran granula pati mocaf jauh lebih besar daripada
ukuran granula pati tepung ketan sehingga butuh waktu lebih lama untuk menyerap air
dalam jumlah yang sama dibandingkan dengan tepung ketan. Menurut Nurulnuni
(2013), menyatakan bahwa granula pati tepung ketan memiliki ukuran yang kecil (3-8
), berbentuk poligonal dan cenderung terjadi agregasi atau bergumpal-gumpal
membentuk kelompok-kelompok. Ukuran granula beras ketan lebih kecil dibandingkan
dengan ukuran granula pati lainnya. Ukuran granula yang paling besar memiliki suhu
awal gelatinisasi yang relatif rendah dan viskositas maksimum yang paling tinggi
(Kusnandar, 2010). Selain itu, kandungan amilosa mocaf lebih tinggi daripada ketan,
karena itu pati mocaf akan menyerap air dan mengembang lebih cepat daripada pati
tepung ketan sehingga dengan semakin banyaknya mocaf dalam formulasi bahan baku
kue Abuk, maka semakin tinggi kadar airnya. Selain itu, mocaf dapat mengikat dan
memerangkap molekul lain seperti asam lemak dan monogliserida sehingga kadar asam
lemak bebas pada kue Abuk dengan komponen mocaf yang makin tinggi dalam
formulasi akan menjadi semakin rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Haryadi (2006)
yang menyatakan bahwa
molekul amilosa cenderung membentuk struktur heliks yang dapat memerangkap
molekul lain seperti asam lemak bebas dan monogliserida. Makin tinggi kandungan
amilosa, kemampuan pati untuk menyerap dan mengembang menjadi lebih besar karena
amilosa mempunyai kemampuan membentuk ikatan hidrogen yang lebih besar daripada
amilopektin.
Pembentukan kompleks molekul lain tersebut tersebut dapat mengurangi sifat
kelengketan dan meningkatkan kekerasan (Haryadi, 2006).
Karakteristik Organoleptik Kue Abuk

Gambar 2a. Nilai Kesukaan Tekstur Kue
Abuk

Gambar 2b. Nilai Skor Tekstur Kue Abuk
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Gambar 2c. Nilai Kesukaan Rasa Kue Abuk hari ke-0

Kesukaan akan tekstur kue Abuk yang dibuat dari substitusi mocaf 10, 20 dan
30% pada hari ke-0 berkisar antara 4 – 5, yaitu agak suka, namun kesukaan akan tekstur
kue Abuk makin berkurang pada hari ke-3. Skor kesukaan berkisar antara 2 – 3 yaitu
tidak suka (Gambar 2a). Sementara skor kekerasan tekstur kue Abuk ditunjukkan pada
Gambar 2b. Skor tertinggi ditunjukan oleh kue Abuk yang dibuat dari substitusi tepung
ketan dengan mocaf 20% dan lama pemasakan 25 menit (P4). Makin tinggi skor maka
tekstur kue Abuk makin keras. Tekstur kue Abuk dari substitusi tepung ketan dengan
mocaf 10% dan lama pengukusan 20 menit (P1) lebih rendah daripada tekstur kue
Abuk dengan mocaf 20% dan lama pengukusan 25 menit (P4). Sementara kue Abuk
yang dibuat dari substitusi tepung ketan dengan mocaf 30% dan lama pengkukusan 20
menit (P5) dan 25 menit (P6) menunjukkan skor nilai yang sama dengan P1 atau tingkat
kekerasannya sama pada hari ke-0 (Gambar 2b). Namun demikian, tekstur kue Abuk
makin keras pada hari ke-3 dengan skor kekerasan berkisar antara 6,5 – 7,0. Semakin
tinggi komponen mocaf dalam formulasi dan makin lama pengukusan kue Abuk,
ternyata menghasilkan tekstur yang makin keras pada hari ke-3. Hal ini mungkin
disebabkan oleh ratio antara amilosa dan amilopektin mocaf yang rendah sehingga
berpengaruh terhadap retrogradasi pati. Retrogradasi menyebabkan kehilangan banyak
air sehingga tekstur kue Abuk menjadi keras. Menurut Daniel dan Whistler (1996),
retrogradasi mengacu pada proses yang menyebabkan gel pati menjadi kurang larut
selama pendinginan akibat dari rekristalisasi molekul pati. Tingkat retrogradasi
tergantung dari beberapa variabel yaitu rasio amilosa dan amilopektin Amilopektin
tidak mudah berdifusi dari granula pati ketika dalam bentuk gel maupun bentuk
komplek, namun secara perlahan selama pendinginan memberikan kontribusi untuk
peningkatan ketegaran (Lallemand, 1996).
Kesukaan akan rasa kue Abuk ditunjukan pada Gambar 2c. Uji kesukaan
terhadap rasa kue Abuk dilakukan pada kue Abuk hari ke-0, sedangkan yang hari ke-3
tidak dilakukan karena kue Abuk tersebut telah rusak. Kue Abuk hari ke-0 yang dibuat
dari substitusi mocaf 10% dan lama pengukusan 20 menit (P1) memiliki nilai skor
kesukaan tertinggi. Semakin tinggi komponen mocaf dalam formulasi dan semakin lama
pengukusan skor kesukaan rasa kue Abuk cederung berkurang. Rasa manis dan gurih
kue Abuk diduga merupakan atribut mutu yang disukai panelis. Rasa manis kue Abuk
erat kaitannya kelarutan gula untuk dapat dirasakan oleh ujung pencecap. Kue Abuk
yang dibuat dari substitusi dengan mocaf 10% dan lama pengukusan 20 menit (P1)
paling disukai konsumen, karena P1 meskipun memiliki kadar gula reduksi yang
rendah, namun kadar air cukup tinggi untuk dapat melarutkan gula sehingga
konsentrasinya cukup memadai untuk dapat dirasakan tingkat kemanisan oleh panelis.
Hal ini sesuai dengan pendapat Wagiyono dan Wijandi (2003), yang menyebutkan
bahwa rasa adalah karakteristik dari suatu zat yang disebabkan oleh adanya bagian zat

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

1022

yang larut dalam air atau minyak atau lemak dan bersentuhan atau kontak dengan indra
pencicipan (lidah dan rongga mulut), sehingga memberikan kesan tertentu.
Tabel 2. Nilai Rata-rata Total Kapang (CFU/g) Kue Abuk
Selama Penyimpanan pada Suhu Kamar
Total Kapang (CFU/g)
Perlakuan
Hari Ke-0
Hari Ke-3
P1
< 1×102
7,5×104
P2
< 1×102
1,5×106
2
P3
< 1×10
1,2×106
2
P4
< 1×10
9,3×105
P5
< 1×102
4,8×103
2
P6
< 1×10
3,9×103

Karakteristik Mikrobiologi
Pada Tabel 2 tampak bahwa pada hari ke-0, kue Abuk yang dibuat dari
substitusi tepung ketan dengan mocaf 10, 20 dan 30% dan lama pengukusan 20 dan 25
menit tidak menunjukkan perbedaan pertumbuhan total kapang. Rata-rata total kapang
kue Abuk berkisar <1,0×102 CFU/g. Namun pada hari ke-3 terdapat pertumbuhan
kapang melonjak drastis sehingga kue Abuk yang dihasilkan tidak layak untuk
dikonsumsi. Selama penyimpanan kue Abuk menggalami suatu proses retrogradasi.
Retrogradasi merupakan proses terjadinya pemutusan ikatan hidrogen antara amilosa
dengan air setelah keluar dari granula pati dan menyebabkan terbentuk kembali ikatanikatan hidrogen diantara molekul amilosa, sedangkan air akan berdifusi keluar. Adanya
air bebas dan kondisi yang lembab pada kue Abuk merangsang pertumbuhan kapang
sehingga total kapang menjadi meningkat. Kombinasi antara kadar air dan gula reduksi
kue Abuk menjadi faktor penentu jumlah kapang yang tumbuh. Total kapang kue Abuk
pada hari ke-3 menunjukkan >1×103 CFU/g (Tabel 2), padahal menurut standar mutu
makanan semi basah seperti wingko (SNI No 01-4311-1996), julah kapang yang
diijinkan adalah maksimum 1×103 koloni/g. Karena itu, kue Abuk yang disimpan
selama 3 hari pada suhu kamar tidak layak untuk dikonsumsi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Substitusi tepung ketan dengan tepung mocaf 30% dan pengukusan selama 20
menit menghasilkan kue Abuk dengan kadar air dan kadar asam lemak bebas yang lebih
rendah serta kadar gula reduksi lebih tinggi, baik pada hari ke-0 maupun hari ke-3,
daripada perlakuan lainnya. Namun demikian, kue Abuk dari perlakuan ini rasanya
kurang manis dan teksturnya lunak pada hari ke-0 dan keras pada hari ke-3. Total
kapang pada hari ke-0 rata-rata semua perlakuan substitusi tepung ketan adalah kurang
dari 1 x 103 CFU/g. Namun demikian terjadi peningkatan total kapang setiap perlakuan
selama penyimpanan 3 hari pada suhu kamar menjadi lebih dari 1×103 CFU/g. Kue
Abuk yang dibuat dari substitusi tepung ketan dengan mocaf 30% dan lama
pengukusan 20 menit dari segi rasa dan tekstur masih dapat diterima panelis. Namun
demikian, tekstur kue Abuk semakin keras dengan semakin banyaknya proporsi tepung
mocaf dalam formulasi.
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Saran
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai jenis bahan kemasan dan cara
pengemasan kue Abuk sehingga masa simpan dan tampilan produk lebih menarik.
2. Perlu dilakukan penelitian mengenai suhu penyimpanan kue Abuk yang paling sesuai
untuk menghambat pertumbuhan kapang dan mengurangi kehilangan air sehingga
kue Abuk teksturnya tetap kenyal selama penyimpanan.
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ABSTRAK
Keripik merupakan salah satu jenis camilan yang sangat disukai masyarakat. Saat ini
jenis keripik yang terdapat dipasaran sangat beragam, diantaranya terdapat keripik
pisang, singkong, kentang dan yang lainnya. Peningkatan nilai gizi keripik dapat
dilakukan dengan mengolah keripik dalam bentuk adonan sehingga bisa ditambahkan
bahan-bahan lain, seperti vitamin, serat pangan, antioksidan dan yang lainnya, keripik
jenis ini sering disebut dengan istilah keripik simulasi. Selama ini pemanfaatan jagung
dan ubikayu lebih banyak dikonsumsi dalam bentuk olahan atau bahan setengah jadi.
Padahal jagung dan ubikayu sebagai salah satu sumber karbohidrat sehingga dapat
diolah menjadi tepung dan selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pengolahan
keripik simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu. Untuk mengetahui masa simpan
produk keripik simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu secara cepat dapat dilakukan
dengan menggunakan metode akselerasi atau ASLT (Accelerated Shelf Life Test).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui umur simpan produk keripik
simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu menggunakan metode ASLT (Accelerated
Shelf Life Testing) dengan pendekatan Arrhenius. Kondisi penyimpanan pada suhu
10oC, 30oC dan suhu 40oC dengan waktu pengamatan hari ke-0, ke-10, ke-20, dan ke30. Hasil perhitungan pendugaan umur simpan menggunakan metode Arrhenius
menunjukkan hasil penyimpanan pada suhu 10oC memberikan umur simpan paling
lama yaitu 2,20 tahun, sedangkan penyimpanan pada suhu 30oC memiliki umur simpan
0,96 tahun dan penyimpanan pada suhu 40oC memiliki umur simpan 0,66 tahun. Hasil
penelitian pendugaan umur simpan terbaik adalah penyimpanan pada suhu 10oC yang
memiliki umur simpan 2,2 tahun.
Kata Kunci : Jagung, keripik simulasi, ubi kayu , umur simpan, dan tepung
ABSTRACT
Chips is one kind of snack that is highly appreciated by the public. When this type of
chips which are very diverse market, of which there are banana chips, cassava, potato
and others. Increased nutritional value chips can be done by treating the chips in the
form of dough so that you can add other ingredients, such as vitamins, dietary fiber,
antioxidants and others, chips of this type are often referred to as chips simulation.
During this time the use of maize and cassava is widely consumed in the form of
processed or semi-finished materials. Whereas maize and cassava as a source of
carbohydrates that can be processed into flour and then used as a raw material
processing chips simulated substitution of corn-cassava flour. To determine the shelf
life of the product chips simulated corn-cassava flour substitution can be done quickly
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using acceleration or ASLT (Accelerated Shelf Life Test). The purpose of this study was
to determine the shelf life of the product chips simulated corn-cassava flour substitution
method ASLT (Accelerated Shelf Life Testing) with Arrhenius approach. Storage
conditions at a temperature of 10oC, 30oC and 40oC with a time of observation days 0,
10, 20, and 30. The results of shelf life prediction calculation using the Arrhenius
method shows the results of storage at 10°C provides the longest shelf life is 2,20 years,
while the storage at 30°C has a shelf life of 0,96 years and storage at 40°C has a shelf
life of 0,66 years. Results of the study's best estimate is the storage shelf life at a
temperature of 10°C which has a shelf life of 2,2 years.
Keywords: Corn, simulated chips, cassava, shelf life, and flour
LATAR BELAKANG
Keripik termasuk jenis makanan ringan, dibuat dalam bentuk irisan-irisan tipis.
Keripik umumnya dibuat dari umbi-umbian atau buah-buahan yang diolah dengan cara
digoreng dengan minyak nabati yang banyak. Keripik merupakan salah satu jenis
camilan yang sangat disukai masyarakat kita. Saat ini jenis keripik yang terdapat
dipasaran sangat beragam, diantaranya terdapat keripik pisang, singkong, kentang dan
yang lainnya. Keripik seperti ini umumnya diolah dalam bentuk utuh sesuai dengan
bahan bakunya sehingga tidak bisa dilakukan pencampuran dengan bahan lain untuk
meningkatkan nilai gizinya. Menurut Matz (1984), menyatakan peningkatan nilai gizi
keripik dapat dilakukan dengan mengolah keripik dalam bentuk adonan sehingga bisa
ditambahkan bahan-bahan lain, seperti vitamin, serat pangan, antioksidan dan yang
lainnya. Keripik dengan cara pengolahan seperti ini sering disebut dengan istilah
keripik simulasi.
Jagung (Zea mays L.) termasuk dalam famili Poaceae yang berasal dari Amerika
Latin. Di Indonesia, pemanfaatan jagung 60% digunakan sebagai bahan baku industri
diantaranya 57% untuk pakan ternak. Selain sebagai sumber karbohidrat kompleks,
jagung banyak mengandung nutrisi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan, seperti
vitamin B dan C, karoten, kalium, zat besi, magnesium, forfor, omega 6, dan lemak tak
jenuh yang dapat menurunkan kolesterol (Harjana, 2016).
Ubikayu termasuk bahan pangan yang umumnya dikonsumsi dalam bentuk
segar dengan cara direbus. Ubikayu merupakan bahan pangan yang mudah rusak
(perishable) dan memiliki umur simpan segar ± 2-5 hari, sehingga perlu diolah secepat
mungkin menjadi tepung. Penggunaan tepung ubikayu sudah banyak digunakan pada
produk olahan pangan, seperti penggunaan tepung ubikayu yang disubstitusi dengan
tepung terigu pada produk mie, cake, dan aneka kue basah.
Pemanfaatan jagung dan ubikayu untuk pangan lebih banyak dikonsumsi dalam
bentuk olahan atau bahan setengah jadi, seperti bahan campuran kue dan produk
minuman rendah kalori. Sebagai salah satu sumber karbohidrat, maka jagung dan
ubikayu dapat diolah menjadi tepung, sehingga dapat digunakan pada berbagai jenis
produk olahan pangan. Menurut Winarno (2000), menyatakan pengolahan jagung dan
ubikayu menjadi tepung lebih dianjurkan karena lebih tahan disimpan, mudah
dicampur, dapat diperkaya dengan zat gizi (fortifikasi), dan lebih mudah digunakan
untuk proses pengolahan lanjutan (Winarno, 2000). Salah satu jenis produk olahan yang
menggunakan tepung jagung dan ubikayu adalah keripik simulasi. Pengolahan keripik
simulasi dapat dilakukan dalam bentuk adonan sehingga dapat meningkatkan nilai gizi
keripik, merupakan salah satu jenis diversifikasi pangan untuk mengurangi penggunaan
terigu.
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Produk keripik simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu hendaknya disimpan
menggunakan kemasan yang baik, sehingga dapat mencegah kerusakan terutama
mengurangi kerenyahan keripik. Salah satu faktor yang dapat mengurangi kerenyahan
keripik adalah kadar air produk. Penyimpanan tanpa menggunakan kemasan yang baik
dapat akan dapat mengurangi kerenyahan produk sehingga produk menjadi cepat rusak.
Untuk mengetahui umur simpan produk keripik simulasi secara cepat dapat dilakukan
dengan menggunakan metode akselerasi atau ASLT (Accelerated Shelf Life Test).
Pendugaan umur simpan menggunakan metode ASLT dilakukan dengan
mengatur suhu penyimpanan diluar kondisi normal, sehingga produk dapat mengalami
kerusakan lebih cepat (Herawati, 2008). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui umur simpan produk keripik simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu
menggunakan metode ASLT (Accelerated Shelf Life Testing) dengan pendekatan
Arrhenius.
BAHAN DAN METODA
Pengolahan produk keripik simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu dengan
tepung terigu dilaksanakan di Laboratorium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
(BPTP) Bali, sedangkan analisis kadar air dilakukan di Laboratorium Teknologi
pengolahan Hasil Pertanian Universitas Udayana Denpasar. Pelaksanaan penelitian
dilakukan dari bulan Agustus-Oktober 2012.
Bahan utama yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari jagung pipilan
varietas lokal kuning yang diolah menjadi tepung jagung menggunakan metode Hubeis
(1984). Bahan lainnya terdiri dari tepung ubikayu, tepung terigu, margarine, bawang
merah, bawang putih, garam dan air.
Pengolahan tepung jagung menggunakan jagung pipilan yang sudah disortasi,
dibersihkan dan dijemur menggunakan sinar matahari selama ± 4-6 hari. Jagung yang
sudah kering digiling menggunakan blender dan diayak menggunakan ayakan 60 mesh.
Tepung ubikayu yang digunakan adalah tepung ubikayu cap Pak Tani yang dibeli dari
toko bahan kue di Denpasar.
Pendugaan umur simpan produk keripik simulasi substitusi tepung jagungubikayu menggunakan metode akselerasi (ASLT = Accelerated Shelf Life Testing)
dimana suhu merupakan parameter kunci penentu kerusakan (Robertson, 1993).
Parameter utama yang digunakan adalah parameter yang dianggap paling
mempengaruhi kemunduran produk yaitu kadar air. Nilai parameter ini kemudian
diplotkan kedalam model arrhenius sehingga diperoleh ln k = ln ka – (E/R)(1/T). Dari
persamaan ini selanjutnya akan diperoleh nilai energi aktivasi (Ea) kemudian dipilih
parameter dengan energi aktivasi terkecil. Selanjutnya penentuan umur simpan dihitung
dengan kinetika reaksi berdasarkan ordo reaksi.
Pendugaan umur simpan menggunakan formula substitusi tepung jagungubikayu sebesar 10%, karena secara uji sensori terhadap warna, tekstur, rasa dan
penerimaan keseluruhan disukai panelis dan memiliki kadar air 3,04%, kadar abu
3,04%, kadar protein 10,51%, kadar lemak 13,64%, kadar serat kasar 2,26, dan kadar
karbohidrat sebesar 70,28%. Penyimpanan produk keripik simulasi dilakukan pada suhu
10oC, 30oC dan suhu 40oC. Peningkatan kadar air dianggap sebagai titik kritis
penurunan mutu produk. Pengamatan dilakukan pada hari ke-0, ke-10, ke-20, dan ke30.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis kimia mutu tepung jagung yang digunakan pada penelitian ini
disajikan pada Tabel 1. Menurut FAO (2005) kadar air standar tepung jagung kuning
sebesar 14%, sedangkan kadar air tepung jagung yang digunakan dalam pengolahan
keripik simulasi < 14% (7,58%) dengan kandungan β-karoten 743,31 µg/100 g.

Tabel 1. Komposisi kimia tepung jagung
Komposisi
Jumlah
Kadar air (% bb)
7,58
Kadar abu (% bb)
1,15
Kadar protein (% bb)
9,93
Kadar lemak (% bb)
19,51
Kadar karbohidrat (% bb)
63,62
Kadar serat (% bb)
8,66
Kadar β-karoten (µg/100 g)
743,31
Sumber : Data hasil analisis laboratorium
Inidikator mutu yang digunakan untuk menentukan umur simpan produk
keripik simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu adalah kadar air dan uji sensoris.
Rata-rata kadar air keripik simulasi pada berbagai suhu penyimpanan dapat dilihat pada
Gambar 1.

Gambar 1. Kurva hubungan antara lama penyimpanan dengan suhu
terhadap
keripik
substitusi
tepung jagung-ubikayu
Makin
tinggikadar
suhuair
dan
lama simulasi
penyimpanan
menyebabkan
peningkatan kadar air produk keripik

bahan pangan meningkat sejalan dengan meningkatnya kadar air bahan pangan.
Pendugaan umur simpan produk keripik simulasi substitusi tepung jagungubikayu menggunakan metode akselerasi dengan pendekatan kadar air kritis, dimana
perubahan kadar air digunakan sebagai kriteria kadaluarsa. Hasil analisis pendugaan
umur simpan berdasarkan perubahan kadar air selama penyimpanan, maka diperoleh
persamaan regresi linier dengan reaksi ordo 1 dan ordo 0 seperti pada Tabel 2.
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Tabel 2. Penentuan reaksi ordo kadar air produk keripik simulasi substitusi tepung
jagung-ubikayu
Suhu
Persamaan Ordo
R2
k
Persamaan Ordo
R2
K
o
( C)
Nol
Satu
10

Y = -0,0138x + 0,7319
3,122

0,0138

Y = -0,0048x +
1,1398

0,7448 0,0048

30

Y = 0,041x + 0,9433
3,035

0,0410

Y = 0,0114x +
1,1148

0,9421 0,0114

40

Y = 0,0615x + 0,9964
3,025

0,0615

Y = 0,0159x +
1,1193

0,9908 0,0159

Reaksi ordo satu yang dipilih pada Tabel 2 karena memiliki nilai R paling tinggi
atau nilai R mendekati 1. Dengan menggunakan perhitungan persamaan regersi pada
Tabel 2 dilanjutkan dengan membuat hubungan linier antara 1/T suhu oK) dan ln k dari
slope kemiringan persamaan regresi dari reaksi ordo pilihan, sehingga diperoleh
persamaan regresi linier baru.
Tabel 3. Regresi linier hubungan nilai ln k dan 1/T produk keripik simulasi substitusi
tepung jagung-ubikayu
o
T ( C)
T (oK)
1/T (1/K)
ln k
Regresi
10

283

0,003533569

-5,339139361

30

303

0,00330033

-4,474141924

40

313

0,003194888

-4,14143617

Y = -0,0048x + 1,1398

Persamaan regresi yang diperoleh pada Tabel 3 digunakan untuk menghitung
umur simpan produk keripik simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu, seperti
disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Umur simpan produk keripik simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu
T (oC) Umur simpan (Minggu) Umur simpan (Bulan) Umur simpan (Tahun)
10

105,59

26,40

2,20

30

45,98

11,49

0,96

40

31,57

7,89

0,66

Menurut hasil perhitungan pendugaan umur simpan pada Tabel 4, menunjukkan
suhu penyimpanan sangat menentukan kualitas produk karena peningkatan suhu
menyebabkan meningkatnya kelembaban produk akibat terjadinya proses respirasi
selama penyimpanan. Dengan makin tingginya kelembaban maka kadar air produk
meningkat sehingga mikroba pembusuk dapat tumbuh pada produk dan pada akhirnya
produk akan rusak.
KESIMPULAN DAN SARAN
Produk keripik simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu memiliki umur
simpan 0,66 tahun bila disimpan pada suhu 40oC, penyimpnan pada suhu kamar (30oC)
memiliki umur simpan 0,96 tahun, dan suhu penyimpanan terbaik adalah suhu 10oC
yang memiliki masa simpan 2,2 tahun.
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Saran penyimpanan keripik simulasi substitusi tepung jagung-ubikayu sebaiknya
jangan kena sinar matahari langsung.
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PERAKITAN MODEL PENGENDALIAN HAMA ULAT GRAYAK (Spodoptera
F.) DALAM RANGKA MENINGKATKAN TINGKAT KERAGAMAN
(BIODIVERSITAS) MUSUH ALAMI PADA TANAMAN TEMBAKAU
Meidiwarman
Fakultas Pertanian UNRAM
ABSTRAK
Pengendalian hama ulat grayak (Spodoptera litura F.) sampai saat ini masih
mengandalkan insektisida organik sintetik yang diaplikasikan secara berjadwal pada
tanaman berumur 20-65 hari setelah tanam dengan frekuensi 2 minggu sekali.
Pengendalian hama secara berjadwal ini memberikan dampak negatif terhadap
lingkungan antara lain terbunuhnya agen pengendali hayati (musuh alami) seperti
parasitoid, predator dan pathogen. Oleh karena itu perakitan model pengendalian
hama untuk mengurangi dampak negatif penggunaan insektisida organik sintetik
tersebut mutlak diperlukan. Penelitian “Perakitan Model Pengendalian Hama Ulat
Grayak
(Spodoptera F.) dalam Rangka Meningkatkan Tingkat Keragaman
(Biodiversitas) Musuh Alami
pada Tanaman Tembakau” bertujuan untuk
menentukan model pengendalian ulat grayak yang berwawasan lingkungan sehingga
akan menunjang sistem pertanian secara berkelanjutan (Sustainable Agricultural).
Rancangan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak
Kelompok(RAK) dengan perlakuan 3 model pengendalian yaitu
Model 1. Penggunaan Tanaman Pinggir Kacang Panjang dan Tanaman Sela Jagung,
Penggunaan Insektisida Organtrin dan Ekstrak Daun Ninba, Pengendalian Secara
Mekanis.
Model II hampir sama dengan model I, yang membedakan adalah penggunaan
tanaman pinggir. Penggunaan Tanaman Pinggir Jagung dan Tanaman Sela Kacang
Panjang Penggunaan Insektisida Organtrin dan Ekstrak Daun Nimba, Pengendalian
Secara Mekanis
Model III. Model Konvensional (Tanpa Tanaman Pinggir) Dari hasil penelitian
menunjukkan Model II merupakan model yang terbaik untuk mengendalikan Hama
Ulat Grayak (Spodoptera litura F.) dengan Tingkat Keragaman (Biodiversitas) 2,01,
demikian juga terhadap parameter lain (intensitas serangan, populasi, hasil brangkasan
basah, berangkasan kering dan rendemen daun tembakau.
Kata kunci: Model Pengendalian Hama, Ulat Grayak (Spodoptera
litura F), Biodiversitas
ABSTRACT
Synthetic organic insecticide that gradually applied once in 2 weeks still used to
control of army warm (Spodoptera litura F.) on crops 20-65 after planting. Gradually
control of pest have impact on environment such predator killed (natural enemy) as
parasitoid, predator and pathogen. So, assemble of model for controlling insect to
reduce negative impact of synthetic organic insecticide strongly required.The objective
of research about Assemble of Model in controlling army warm Insect (Spodoptera F.)
In Term of Improving Predator Biodiversity at Tobacco was to determine managing
model of army warm environmentally wise, in which will trigger sustainable
agriculture. Randomized Completely Block Design was used in this research with three
models of control, such as: Model 1. Edge crop of long bean and intercrop maize were
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used. Insecticide of Organtrin and nimba leaf extract was used mechanically. Model II.
Similar to model I, the only different was using edge crop. Edge crop of maize and
intercrop of long bean, use of organtrin insecticide and Nimba leaf extract,
mechanization control. Model III. Conventional Model (without edge crop). Research
result showed that Model II was the best for controlling insect of army warm with
degree of biodiversity 2.01; as well as the other parameter such as intensity attack,
population.
Keywords: model of insect control, army warm, biodiversity
LATAR BELAKANG
Industri rokok di Indonesia merupakan salah satu agroindustri yang
mempunyai prospek sangat baik. Bahan baku yang digunakan 65–80% adalah
tembakau dari dalam negeri. Oleh karena tu agribisnis tembakau terus berkembang
dan mempunyai daya saing tinggi dan mampu menyumbang 40–80% terhadap
pendapatan petani (Suwarso dan Murdiyati, 2002). Agribisnis tembakau dari hulu
sampai hilir dapat menjadi sumber penghasilan bagi sekitar 6,5–7,5 juta orang
(Ditjenbun,1999). Secara nasional tahun 2006 sumbangannya pada pemasukan negara
sebesar 43,7 triyun rupiah. Tahun 2010 oleh Gabungan Rokok Putih Indonesia
(Gaprindo) melaporkan bahwa kebutuhan tembakau industri rokok mencapai
40.000 ton/ha, ekivalensi dengan 230-240 miliar batang per tahun. Produksi tembakau
nasional hanya mampu menyuplai sekitar 150.000-180-000 ton, sisanya diimpor dari
negara lain seperti Cina, Zimbabwe, Turki, Brasil dan Thailand sebesar 60.00090.000 ton/th. Pada tahun 2010 produksi anjlok sampai dengan 80.000 ton disebabkan
oleh kondisi iklim (hujan) yang tidak menentu. Di NTB khususnya pada tahun 2010
hanya mampu memproduksi sebesar 50.000 kg, nomor dua setelah Jawa Timur
sebesar 100.000 kg. Potensi luas pengembangan tembakau rakyat di NTB pada
tahun 2010 sebesar 43.708,91 ha. luas pengembangan baru mencapai 6.820,66 ha.
Dengan produksi 8.081,26 ton (rata-rata 1.185,47 kg/ha). Tembakau sebagai salah
satu komoditi andalan pada tahun 2007 telah menempati
17.124 ha luas lahan, dengan kapasitas produksi 33.046 ton/ha. Kapasitas produksi ini
telah mampu mensuplai kebutuhan 70 % tembakau nasional dan 1-2 % kebutuhan
tembakau luar negeri. Kontribusi pertembakauan terhadap pendapatan petani dan
pemerintah khususnya NTB cukup signifikan di banding dengan komoditi lain.
Potensi ini bukan tidak memiliki ancaman kedepan manakala pengelolaan
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang merupakan faktor pembatas dalam
peningkatan produksi. Salah satu OPT yang sering menyebabkan kerusakan pada
tanaman tembakau adalah hama Spodoptera litura F. (Lapidoptera, Noctuidae). Ulat
grayak, Spodoptera litura F. adalah salah satu hama penting pada tanaman tembakau
di Indonesia. Hama ini menyerang daun pada pertanaman stadium vegetatif hingga
generatif menyebabkan gangguan pada proses fotosintesis dan mengakibatkan
kehilangan hasil panen.
Pengendalian ulat grayak sampai saat ini masih mengandalkan insektisida organik
sintetik yang diaplikasikan secara berjadwal pada tanaman berumur 20-65 hari
setelah tanam. dengan frekuensi 2 minggu sekali. Pengendalian hama secara
berjadwal ini memberikan dampak negatif terhadap lingkungan antara lain
terbunuhnya agen pengendali hayati seperti parasitoid, predator dan pathogen (Ooi
P.A.C. and B.M. Shepard, 1994).. Oleh karena itu perakitan model pengendalian
hama dengan penggunaan insektisida organik sintetik mutlak diperlukan yang
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didahului dengan penentuan ambang ekonomi.Salah satu komponen penting dalam
menentukan ambang ekonomi adalah kehilangan hasil. Stone dan Pedigo menentukan
kehilangan hasil panen tembakau dengan membandingkan antara hasil panen tanaman
sehat dan yang didefoliasi secara buatan melalui pengguntingan daun. Metode tersebut
mempunyai kelemahan karena dinamika proses defoliasi oleh hama daun dan
kemampuan tanaman mengkompensasi kerusakan daun tidak diperhitungkan.
Mengingat kelemahan tersebut, maka kehilangan hasil panen oleh ulat grayak
ditentukan dengan membandingkan hasil panen antara tanaman sehat dan tanaman
yang diinfestasi serangga. Faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kehilangan
hasil panen, antara lain tingkat populasi hama dan stadium pertumbuhan tanaman.
BAHAN DAN METODA
Rancangan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan
Acak Kelompok (RAK) :
Model I : terdiri dari 4 perlakuan yaitu perlakuan
1. Penggunaan Varietas Unggul
2. Penggunaan Tanaman Pinggir Kacang Panjang dan Tanaman Sela Jagung
3. Penggunaan Insektisida Organtrin dan Ekstrak Daun Ninba
4. Pengendalian Secara Mekanis
Model II : : terdiri dari 4 perlakuan juga yaitu perlakuan
Model II hampir sama dengan model I, yang membedakan adalah
penggunaan tanaman pinggir.
1. Penggunaan Varietas Unggul
2. Penggunaan Tanaman Pinggir Jagung dan Tanaman Sela Kacang Panjang
3. Penggunaan Insektisida Organtrin dan Ekstrak Daun Ninba
4. Pengendalian Secara Mekanis
Model III. : model tanpa menggunakan tanaman pinggir (pembanding) yang biasa
digunakan perusahaan/petani
Parameter yang diamati :
1. Intensitas serangan/kerusakan daun
. Penghitungan kerusakan daun dilakukan dengan metode McKinney
k
∑ (ni x vi)
i=1
P = ----------------x 100%
ZN
dimana: P = tingkat kerusakan daun;
ni = jumlah daun pada skala ke-i;
vi = nilai skala ke-i;
Z = nilai skala tertinggi;
N = jumlah seluruh daun yang diamati.
Nilai skala: 0 = tidak ada serangan;
1 = kerusakan < 25%;
2 = kerusakan 25-50%;
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3
4

= kerusakan 50-75%;
= kerusakan < 75% dari luas helaian daun yang diamati.

2. Populasi
Populasi hama dihitung dengan pengamatan langsung pada tanaman sampel
3. Jumlah serangga yang tertangkap dengan beberapa alat perangkap
4. Hasil
Pengamatan parameter hasil dilakukan dengan menimbang berat berangkasan
basah dan kering daun tembakau . Dari data hasil dapat dihitung rendemen hasil
tembakau tersebut.
Data parameter dianalisis menggunakan Analisis Keragaman/ Analysis of
Variance
(Anova)
Sidik ragam digunakan untuk menguji data secara statistik, dan uji beda nyata BNJ 0,05
digunakan untuk membandingkan rata-rata hasil perlakuan.
Hasil pengamatan morfologi kemudian dicocokan dengan menggunakan buku
Entomologi (Jumar, 2000) ; Pengenalan Serangga (Borror et al, 1992), dan buku
identifikasi parasitoid lainya. Sedangkan perhitungan keanekaragaman Arthropoda
dihitung dengan menggunakan rumus jumlah famili dibagi dengan akar jumlah total
individu yang ada di lapangan (Michael, 1994).

Keanekaragaman ( H ' ) 

Jumlah famili
Jumlah total individu

Kriteria untuk nilai keanekaragaman Shannon H` menggunakan kriteria yang
telah dimodifikasi oleh Suana dan Haryanto (2007) sebagai berikut :
Perhitungan kelimpahan masing-masing famili yang paling dominan di lapangan
adalah dengan menghitung jumlah individu satu famili terkoleksi dibagi dengan jumlah
total individu seluruh famili selama pengamatan atau dapat ditulis dengan rumus
(Michael, 1995)
Nilai Keanekaragaman
spesies (H`)
H<1
1<H<2
2<H<3
3<H<4
H>4

Tingkat Keanekaragaman
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Σ individu satu famili
Kelimpahan (K) =

_____________________x 100%

Σ total individu seluruh famili
Penelitian dilakukan di daerah ΣLombok
Tengah selama 1 musim
total individu seluruh famili
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamatan predator, serangga lainnya, populasi hama ulat grayak dan
intensitas serangan dilakukan 8 kali dengan interval waktu 7 hari. Jumlah predator dan
serangga lain yang tertangkap menggunakan yellow fan trap dan fit pall trap tertera
pada Tabel 1 dan 2 di bawah ini
Tabel 1. Jumlah populasi Predator yang tertangkap selama 8 kali pengamatan
PENGAMATAN
RataModel
rata
1
2
3
4
5
6
7
8
A
2
3
2
1
5
2
1
0
2,0 a
B
2
7
5
4
7
4
0
0
3,6 b
C
1
1
0
0
0
0,25 c
BNJ 0,05 0,42
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang
sama tidak berbeda nyata
Dari Tabel 1 terlihat bahwa populasi predator (musuh alami) tertinggi terdapat
pada model B (tanaman pinggir jagung) yaitu 29 ekor selama 8 kali pengamatan atau
rata-rata 3,6 ekor/pengamatan. Sedangkan populasi terendah terdapat pada model C
(tanpa tanaman pinggir)
‘Tabel 2. Jumlah populasi Serangga lainnya yang tertangkap selama 8 kali pengamatan
Model
A
B
C

1
16
10
12

2
12
9
14

PENGAMATAN
3
4
5
11 14
3
17 16
9
15 18
2

Rata-rata
6
4
6
2

7
1
2
0

8
0
1
0

7,6
8,7
7,88

Sedangkan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa populasi serangga lain juga
tertinggi terdapat pada model B (tanaman pinggir jagung) yaitu 70 ekor atau 8,70
ekor/pengamatan dan terendah pada model A (model tanaman pinggir kacang panjang)
yaitu 61 ekor atau 7,6 ekor/pengamatan.
Tabel 3 : Rata-rata Intensitas Serangan Ulat Grayak (Spodoptera litura Hbn.) selama
8 kali pengamatan
Ulangan
Model

Jumlah

I
II
III
A
3.47
5.00
4.20
12,67
B
1.52
3.19
3.62
8,33
C
9.22
10.98
7.11
27,31
BNJ 0,05
4,71
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom
tidak berbeda nyata
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Tabel

4 : Rata-rata populasi Hama Hama Ulat Grayak (Spodoptera litura Hbn.)
selama 8 kali pengamatan pengamatan
Ulangan

Model
I
8,40
4,40
10,20
2,38

A
B
C
BNJ 0,05

II
6,00
7,20
12,20

Jumlah

Rata-rata

22,60
15,20
31,80

7,53 a
5,07 a
10,60 b

III
8,20
3,60
9,40

Dari Tabel 4 dan 5 di atas menunjukkan bahwa populasi dan intensitas hama
Ulat Grayak (Spodoptera litura Hbn.) terendah terdapat pada model B (tanaman
pinggir jagung ) dengan rata-rata populasi 5,07 ekor/pengamatan dan intensits serangan
2,78%. Al ini disebabkan Imago Spodoptera litura Hbn (Lepidoptera: Noctuidae
tanaman jagung sebagai tempat peletakan telur dibandingkan dengan tanaman
tembakau dan kacang panjang. Dugaan ini didasarkan pada hasil
penelitian Soegiarto et al. (1993) yang mengemukakan bahwa rambut jagung
yang berumur terutama terutama yang berumur 5 hari sangat disukai terutama
sebagai tempat peletakkan telur. H. armigera (Lepidoptera: Noctuidae) .
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tanaman jagung sangat
berpotensi untuk memerangkap populasi
Tabel 5. Rata-rata hasil berat daun basah, daun kering (g/tan) dan rendemen tiap
perlakuan selama 4 x panen

Model
A
B
C
Tabel 6.

BERAT BASAH
6521,6
6745,2
6850,5

BERAT KERING
725,4
780,2
710,5

RENDEMEN (%)
11,08
11,57
10,37

Tingkat Keragaman (Biodiversitas) predator Araneae dan serangga lainnya
pada beberapa habitat pinggir tanaman kedelai

MODEL
A
B
C

Fam
10
20
9

Individu
77
99
65

(H’)
1,15
2.01
1,12

Dari Tabel 6 di atas menunjukkan model B (dengan tanaman pinggir tanaman
jagung memberikan tingkat keragaman predator dan serangga lain paling baik
dibandingkan model A dan B. Keanekaragaman spesies serangga dipengaruhi oleh
keberadaan populasi serangga inang dan strukturfisik sistem produksi pertanian.
Tumbuhan liar merupakan komponen agroekosistem karena bias mempengaruhi biologi
dan dinamika musuh alami. Tumbuhan liar dapat berfungsi sebagai tempat perlindungan
atau pengungsian bagi musuh alami bila kondisi lingkungan tidak sesuai, juga sebagai
inang alternatif serta menyediakan makanan tambahan bagi serangga yaitu tepung sari,
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nektar dan embun madu yang dihasilkan oleh ordo Homoptera (Altieri dan Nicholls,
2004). Rendanya tingkat keragaman pada model A diduga aplikasi insektisida secara
intensif terhadap hama dapat membunuh musuh alami termasuk parasitoid (Wei et al.,
2005).
Menurut Yaherwandi (2005), kelimpahan dan keanekaragaman spesies serangga
pada suatu komunitas dipengaruhi oleh kelimpahan dan keanekaragaman serangga
inang. Kelimpahan dan keanekaragaman serangga inang dipengaruhi vegetasi tanaman
yang berdekatan maupun keberadaan tumbuhan liar. Adanya variasi vegetasi tanaman
mempengaruhi pertukaran spesies baik hama maupun musuh alami dan material tanah,
air dan nutrisi. Tumbuhan liar berperan penting sebagai tempat berlindung dan sumber
makanan tambahan bagi serangga.. Nektar dan polen tanaman liar banyak digunakan
sebagai makanan oleh imago betina.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1. Model perangkap dengan menggunakan tanaman pinggir jagung dapat
dipertimbangkan sebagai model pengendalian hama ulat grayak (Spodoptera
litura Hbn.) pada tanaman tembakau.
2. Model perangkap dengan menggunakan tanaman pinggir jagung dapat
mempertahankan keseimbangan alami predator dan hama ulat grayak
(Spodoptera litura Hbn.)
Saran.
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan beberapa varietas jagung
dan pengaruhnya teradap hama utama lainnya
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ABSTRAK
Sejak ada perbedaan potensi genetik berpengaruh pada kedalaman perakaran,
dan jarak pagar mengubah pola tumbuhnya dalam merespon kondisi lingkungan
sehingga tanaman dapat tumbuh dan bertahan pada berbagai kondisi dan jenis tanah,
maka pemilihan genotype atau varietas yang akan dikembangkan pada suatu kawasan
tertentu perlu menjadi pertimbangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai
pertumbuhan perakaran tanaman muda beberapa genotipe unggul jarak pagar.
Pembibitan secara langsung pada polibag berisi media tanah-kompos (1:1 v/v) di bawah
naungan paranet selama 2 bulan, sebanyak 3 ulangan (masing-masing 25 bibit).
Sejumlah 20 bibit berumur 2 bulan ditanam di lapangan berjarak tanam 1,5 m x 2,0 m
diatur secara grid sistim. Pengamatan akar dilakukan dengan cara
membongkar/menggali media tumbuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama
periode 6 bulan, tidak ada perbedaan pertumbuhan akar antar genotype. Akar tunggang
tumbuh geotropik dengan empat akar lateral yang tumbuh horizontal dan terkonsentrasi
pada pangkal akar tunggang, sehingga membentuk sistim perakaran dangkal.
Pertumbuhan akar tunggang tampak lebih mendominasi ke empat akar lateral terutama
pada ukuran diameter.
Kata Kunci: arsitektur akar, biomassa akar, distribusi akar, geotropic

LATAR BELAKANG
Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas Linn.) selain sebagai sumber bahan bakar
alternatif, juga dikenal sebagai tanaman yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi dan
dapat digunakan sebagai tanaman konservatif tanah dan akhirnya dapat memperbaiki
lingkungan. Tanaman ini berpotensial untuk dikembangkan pada daerah marginal atau
lahan kering dan mampu memperbaiki lahan terdegradasi dan penghijauan hutan yang
rusak (Liu et al. 2012). Namun demikian, seberapa jauh daya adaptasi tanaman tersebut
belum banyak dipublikasikan secara mendalam.
Sebagai tanaman tahunan yang akan dimanfaatkan kegunaannya sebagai alat
konservasi lingkungan, harus memiliki persyaratan daya tumbuh yang baik. Daya
tumbuh yang baik, dipengaruhi oleh salah satunya adalah faktor akar. Diketahui bahwa
pertumbuhan tajuk tanaman berkorelasi dengan pertumbuhan akar. Kualitas
pertumbuhan tanaman tahunan diawali dari kondisi pertumbuhan sejak semai.
Pertumbuhan bibit selanjutnya dan tanaman muda hingga tanaman mencapai
dewasa ditentukan oleh sistim perakarannya. Arsitektur atau sistim perakaran
mendukung percepatan pertumbuhan tanaman dari sejak tahap awal pertumbuhan
melalui kemampuannya mengekstrak ketersediaan air pada lapisan tanah dangkal (atas)
yang mudah hilang karena evaporasi (Johansen et al. 1997) dan juga kemampuan
mengekstrak air dari lapisan tanah dalam akan mendukung kemampuan tanaman
beradaptasi (Kashiwagi et al. 2006).
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Akar tanaman merupakan bagian terpenting dalam beradaptasi dengan
lingkungannya sekaligus sebagai alat mekanik dalam mencegah terjadinya longsor
(Ziemer, 1981) melalui mekanisme cengkraman tanah di lapisan permukaan (kedalaman
0-5 cm) oleh akar yang menyebar horizontal; dan menopong tegaknya batang sehingga
pohon tidak mudah tumbang oleh dorongan massa tanah, sehingga dapat dikatakan
bahwa kemampuan akar pepohonan dalam meningkatkan kekuatan geser tanah ditaksir
dengan mengukur kerapatan panjang akar. Demikian pula halnya dengan kemampuan
tanaman dapat bertahan hidup pada lahan kering (marginal) dikarenakan arsitektur
perakaran yang dibentuk, seperti kedalaman perakaran dan penyebaran akar-akar lateral
beserta bulu-bulu akar yang tumbuh dan berkembang lebih kecil (Kashiwagi et al.
2006).
Faktor genetik yang mempengaruhi daya adaptasi tanaman jarak pagar setelah di
lahan pertanaman adalah arsitektur atau sistim perakarannya. Akar kecambah berasal
dari radikula yang terus tumbuh geotropis menghasilkan satu buah akar tunjang dengan
empat buah akar lateral (Santoso, 2010; Santoso, 2009). Oleh Krishnamurthy et al.
(2012), dikatakan bahwa sistim perkaranan tanaman jarak pagar termasuk dangkal,
terdistribusi menyebar utamanya di lapisan tanah bagian atas. Oleh karena itu, dengan
adanya pola perakaran tersebut menyebabkan akar jarak pagar dapat mempertahankan
tanah dari erosi air maupun air (Reubens et al. 2011), namun akan mudah rebah.
Walaupun telah diketahui betapa pentingnya akar bagi pertumbuhan tanaman,
namun program pemuliaan dalam skala luas terkait arsitektur perakaran sebagai
komponen toleransi kekeringan belum banyak dikaji secara mendalam (Kamoshita et al.
2002). Sejak adanya perbedaan potensial genetik dari jenis tanaman terhadap tingkat
kedalaman perakarannya pada lingkungan yang sama (Day et al. 2010; Pregitzer et al.
2008), dan bahwa jarak pagar mengubah pola tumbuhnya dalam merespon kondisi
lingkungan sub-optimal sehingga tanaman dapat tumbuh dan bertahan pada berbagai
kondisi dan jenis tanah (Valdes-Rodriques et al. 2013), maka pemilihan jenis atau
spesies atau varietas tanaman yang akan dikembangkan pada suatu kawasan atau areal
tertentu perlu menjadi pertimbangan. Demikian pula halnya dengan pemilihan jenisjenis unggul tanaman jarak pagar yang telah ada perlu dilakukan untuk suatu daerah
pengembangan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai pertumbuhan
perakaran bibit dan tanaman muda beberapa genotipe unggul jarak pagar.
BAHAN DAN METODA
Bahan Tanaman dan Lokasi Percobaan
Tanaman jarak pagar yang digunakan berupa genotype unggul LB, IP-2 NTB,
IP-3A, IP-3M, dan IP-3P. Bibit dan tanaman muda dipersiapkan dengan teknik
pembibitan langsung (penanaman pada polibag). Pembibitan dan penanaman dilakukan
di Dusun Amor-Amor, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dengan lokasi
8O16’15.02’’S 116O17’34.02’’T at 75-100 m dpl. Lahan pertanaman berupa lahan
kering bertipe tanah Entisol geluh pasiran dengan komposisi 69% pasir, 25% debu, 5%
geluh/liat, 1,8% karbon organik, 0.2% total N, pH 5.9-6.3, dan kapasitas tukar kation
7.2-10.4 cmol.kg-1.
Pembibitan dan Percobaan
Kelima lot benih direndam selama satu malam sebelum ditanam, dan kemudian
ditanam pada polibag hitam berukuran 15 cm diameter x 25 cm tinggi berisikan media
tanah dicampur kompos (1:1 v/v). Bibit dipelihara di bawah naungan paranet dan
dipelihara hingga umur 2 bulan. Masing-masing lot terdiri dari 3 ulangan dan tiap
ulangan menggunakan 25 benih. Sejumlah masing-masing 20 bibit berumur 2 bulan
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kemudian ditanam di lapangan, pada bulan April 2016, berjarak tanam 1,5 m x 2,0 m
yang diatur secara grid sistim.
Pengamatan dan Analisis Data
Pengamatan dilakukan terhadap beberapa tolok ukur pertumbuhan bibit yaitu
jumlah akar lateral, panjang akar lateral, panjang akar tunggang, diameter akar lateral,
diameter akar tunggang, bobot biomassa akar terhadap bibit berumur 1 bulan dan 2
bulan. Pengamatan juga dilakukan terhadap tanaman berumur 4 bulan dan 6 bulan yang
tumbuh di lapangan. Pengamatan akar dilakukan terhadap 3 tanaman (3 ulangan)
masing-masing genotipe untuk tiap umur pengamatan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelima genotype unggul jarak pagar yang tumbuh dan berkembang pada tipe
tanah Entisol geluh pasiran tidak menunjukkan perbedaan secara nyata pada
pertumbuhan akar yang meliputi jumlah akar lateral (Tabel 1), panjang akar lateral
(Tabel 2), panjang akar tunggang (Tabel 3), diameter akar lateral (Tabel 4), diameter
akar tunggang (Tabel 5), distribusi akar lateral (Tabel 6), dan bobot kering akar (Tabel
7), khususnya pada periode 1-6 bulan pertumbuhannya. Dikatakan oleh Hodge et al.
(2009), bahwa arsitektur sistim perakaran sangat bervariasi di antara spesies tanaman
yang berbeda, tetapi dalam satu spesies arsitektur akar fleksibel dan berubah bergantung
pada kondisi tanah. Pola susunan (arsitektur) akar tanaman jarak pagar dikatakan oleh
Valdes-Rodrigues et al. (2013) dipengaruhi oleh genetik tanaman dibandingkan
dipengaruhi oleh lingkungan, terutama tekstur tanah. Kelima genotype unggul jarak
pagar yang diuji dalam penelitian ini merupakan populasi terperbaiki (Improved
Population) melalui seleksi massa dari populasi liar yang ada hubungan kekerabatannya
satu sama lainnya, terutama daerah asal (provenan). Ditambahkan oleh Ginwal et al.
(2004) bahwa penyerbukan silang pada jarak pagar hampir tidak mengubah secara
berarti karakteristik morfologi.
Sehubungan dengan tidak adanya beda nyata pertumbuhan dan perkembangan
akar kelima genotype unggul yang diuji dalam penelitian ini, dan berdasarkan pada data
Tabel 1 hingga Tabel 7, maka dapat diuraikan bahasan sebagai berikut ini. Arsitektur
perakaran kelima genotype unggul jarak pagar yang diuji dari sejak awal
perkembangannya hingga tanaman muda berumur 6 bulan menunjukkan arsitektur yang
unik, akar tunggang yang tumbuh geotropik dengan empat akar lateral yang tumbuh
horizontal. Distribusi akar lateral terkonsentrasi pada pangkal akar tunggang, sehingga
sistim perakarannya termasuk dangkal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
Krishnamurthy et al. (2012), bahwa sistim perkaranan tanaman jarak pagar termasuk
dangkal, dikarenakan terdistribusi menyebar utamanya di lapisan tanah bagian atas.
Oleh Ci dan Yang (2010), posisi akar lateral yang tumbuh dekat dengan permukaan
tanah merupakan sifat tanaman yang beradaptasi pada daerah beriklim kering.
Pertumbuhan akar tunggang dalam hal ini diameter akar (Tabel 4 dan Tabel 5)
lebih mendominasi daripada pertumbuhan akar lateral hingga umur 4 bulan. Setelah itu,
pada umur 6 bulan, nampak bahwa pertumbuhan akar lateral terlihat mulai pesat
dibandingkan akar tunggang. Terbentuk pula beberapa akar lateral di sepanjang akar
tunggung terutama dekat dengan pangkal akar tunggal dimana disana telah tumbuh akar
lateral dari sejak perkecambahan.
Arsitektur akar bibit jarak pagar umur 1-2 bulan yang tumbuh pada tanah
berpasir dilaporkan oleh Reubens at al. (2011) didominasi oleh akar tunggang hingga
50% biomassa total akar. Ditambahkan oleh Valdes-Rodrigues et al. (2013) bahwa
terdapat peningkatan biomassa dan ukuran akar tunggang seiring dengan penambahan
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umur dibandingkan akar lateral. Hal ini dikarenakan perpanjangan akar tunggang dan
juga bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan akar lateral yang tetap
dangkal, dan sekaligus mengindikasikan bahwa bibit jarak pagar terus mencari sumber
makanan ke tanah yang ada dipermukaan dan juga di bagian dalam tanah.
Arsitektur akar jarak pagar hingga tanaman berumur 6 bulan dan dengan adanya
satu akar tunggang dan empat akar lateral yang memiliki derajat pertumbuhan sama
serta terdistribusi merata ke seluruh arah mata angin serta adanya akar lateral yang
tumbuh berkembang di akar tunggang, maka struktur bercabangan akar mengikuti pola
berbentuk V, yang oleh Valdes-Rodrigues et al. (2013) dikatakan struktur percabangan
tulang ikan (herring-bone). Oleh karena struktur yang demikian itu, tanaman jarak
pagar memiliki efisiensi yang tinggi dalam mengeksplorasi tanah (Danjon dan Reubens,
2008) dan juga menyebabkan jarak pagar dapat beradaptasi pada tanah kering dan
miskin unsur hara (Kolke et al., 2003).
Gambar 1. mengilustrasikan pertumbuhan dan perkembangan serta distribusi
akar tanaman muda (1 hingga 6 bulan) jarak pagar. Akar kecambah berasal dari radikula
yang terus tumbuh geotropis menghasilkan satu buah akar tunjang dengan diikuti empat
buah akar lateral yang tumbuh horisontal. Empat akar lateral yang tumbuh dan
berkembang pada kedalaman yang relative sama pula (2,5 – 3 cm) sepanjang akar
tunggang membentuk sudut inklinasi yang sama pula sehingga dapat dikatakan
membentuk pola sebaran yang simestris. Akar lateral kemudian mulai tumbuh condong
ke arah vertical (geotropis) setelah memasuki umur 4 bulan. Kenampakan simetris pula
mulai tampak ada perubahan. Simetris pola pertumbuhan akar lateral tidak saja tampak
pada sudut/inklinasi arah tumbuh tetapi juga pada distribusi penimbunan biomassa.
Penimbunan biomassa pada masing-masing akar lateral tampak simetris satu sama
lainnya. Hal ini tampak pada berat dan ukuran diameter dari ke empat akar lateral
tersebut sama. Akan tetapi, akar tunggal pada umur 6 bulan nampak membesar
dibandingkan ke empat akar lataeral yang tumbuh dan berkembangnya relatif
bersamaan waktu di saat fase kecambah.
Bahwasannya struktur sistim perakaran tunggang yang tebal dengan empat akar
lateral yang tumbuh tegak lurus terhadap akar tunggang, maka sistim perakaran ini
dapat mendukung kuatnya tanaman berdiri tegak. Struktur sistim perakaran seperti ini
juga akan menambah stabilnya agregat tanah yang dilalui oleh akar-akar tersebut (yang
berada dalam jeluk perakaran).
Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa pertumbuhan dan distribudi akar
tanaman muda beberapa genotipe unggul jarak pagar (Jatropha curcas l.) selama
periode 6 bulan, tidak menunjukkan perbedaan nyata antar genotipe. Akar tunggang
tumbuh geotropik dengan empat akar lateral yang tumbuh horizontal dan terkonsentrasi
pada pangkal akar tunggang, sehingga membentuk sistim perakaran dangkal. Hingga
umur 6 bulan, pertumbuhan yang pesat terutama pada ukuran diameter akar tunggal
tampak mendominasi.
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Tabel 1. Jumlah akar lateral beberapa genotype jarak pagar pada berbagai umur
Genotipe
IP-3 A
IP-3 M
IP-3 P
IP-2 NTB
LB

1 bulan
4
4
4
4
4
ns

Jumlah akar lateral
2 bulan
4 bulan
4
4,2
4
4,6
4
4,2
4
4,2
4
4,1
ns
ns

6 bulan
5,7
5,8
5,5
5,7
6,3
ns

Tabel 2. Rerata panjang akar lateral beberapa genotype jarak pagar pada berbagai umur
Genotipe
IP-3 A
IP-3 M
IP-3 P
IP-2 NTB
LB

1 bulan
10,9
10,8
10,5
10,6
11,3
ns

Panjang akar lateral (cm)
2 bulan
4 bulan
15,7
20,5
15,8
21,3
16,3
21,1
15,6
19,2
16,3
20,1
ns
ns

6 bulan
26,5
26,8
26,1
25,5
27,5
ns

Tabel 3. Panjang akar tunggang beberapa genotype jarak pagar pada berbagai umur
Genotipe
IP-3 A
IP-3 M
IP-3 P
IP-2 NTB
LB

1 bulan
10,6
10,1
10,3
10,5
10,9
ns

Panjang akar tungang (cm)
2 bulan
4 bulan
14,9
19,5
14,7
20,1
15,6
21,5
14,9
18,6
15,7
19,1
ns
ns

6 bulan
25,9
25,1
25,7
26,7
26,1
ns

Tabel 4. Rerata diameter akar lateral beberapa genotype jarak pagar pada berbagai umur

Genotipe

2 bulan

U
P
0,20
0,45
0,15
0,38
0,15
0,36
0,22
0,42
0,20
0,40
ns
ns
Keterangan: U = ujung, P = pangkal
IP-3 A
IP-3 M
IP-3 P
IP-2 NTB
LB

Diameter akar lateral (cm)
4 bulan
U
P
0,29
0,62
0,27
0,58
0,25
0,55
0,31
0,60
0,33
0,58
ns
ns
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6 bulan
U
0,40
0,35
0,35
0,40
0,38
ns

P
1,20
1,02
0,95
1,22
1,20
ns
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Tabel 5. Diameter akar tunggang beberapa genotype jarak pagar pada berbagai umur

Genotipe

2 bulan

U
P
IP-3 A
0,30
0,52
IP-3 M
0,28
0,45
IP-3 P
0,25
0,42
IP-2 NTB
0,32
0,50
LB
0,30
0,55
ns
ns
Keterangan: U = ujung, P = pangkal

Diameter akar tungang (cm)
4 bulan
U
P
0,60
1,28
0,52
1,08
0,48
1,02
0.62
1,30
0,58
1,32
ns
ns

6 bulan
U
0,44
0,38
0,36
0,45
0,41
ns

P
1,23
1,05
0,98
1,25
1,22
ns

Tabel 6. Distribusi jumlah akar lateral beberapa genotype jarak pagar pada berbagai
umur
Genotipe
IP-3 A
IP-3 M
IP-3 P
IP-2 NTB
LB

A
4
4
4
4
4

1 bulan
T
-

B
-

Distribusi jumlah akar lateral
2 bulan
4 bulan
A
T
B
A
T
B
4
4,1 1,2
4
4,0 1,5
4
4,0 1,0
4
4,2 1,3
4
4,1 1,2
-

A
4,1
4,0
4,0
4,3
4,1

6 bulan
T
1,3
1,5
1,1
1,4
1,5

Keterangan : Bagian atas (A), tengah (T), dan bawah (B) dari akar tunggang

Tabel 7. Bobot kering total akar beberapa genotype jarak pagar pada berbagai umur
Genotipe
IP-3 A
IP-3 M
IP-3 P
IP-2 NTB
LB

1 bulan
0,42
0,38
0,39
0,47
0,44
ns

Bobot kering akar (g)
2 bulan
4 bulan
0,64
1,91
0,62
1,83
0,58
1,72
0,66
1,96
0,61
1,85
ns
ns

Gambar 3. Keragaan arsitektur
dan distribusi akar tanaman jarak pagar pada
berbagai tingkat umur.
A. Perakaran pada kecambah umur 3 hari
B. Perakaran tanaman umur 1 bulan setelah tanam biji
C. Perakaran tanaman umur 2 bulan setelah tanam biji
D. Perakaran tanaman umur 4 bulan setelah tanam biji
E. Perakaran tanaman umur 6 bulan setelah tanam biji
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6 bulan
5,71
5,45
5,13
5,82
5,63
ns

B
0,7
1,1
0,9
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ABSTRAK
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan
keterampilan melalui diversifikasi produk olahan jagung bagi warga masyarakat
Telagawaru Kecamatan Labuapi kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini diikuti oleh 45
peserta yang berasal dari 3 dusun yakni dusun Telagawaru, dusun Gubuk Aida dan
dusun Paok Kambut yang direkruit berdasarkan minat untuk mengembangkan hasil
pelatihan. Metode yang digunakan untuk mendukung keberhasilan program adalah
metode workshop dalam bentuk pelatihan dan pendampingan secara intensif sampai
menghasilkan produk berupa diversifikasi produk olahan jagung seperti tempe jagung,
dodol jagung, susu jagung dan mie jagung. Praktek dilaksanakan selama 3 bulan yakni
mulai bulan mei sampai dengan bulan juli 2016. Praktik dilaksanakan di kantor Desa
Telagawaru. Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian dirasakan oleh tim pengabdi
maupun peserta pelatihan sangat memuaskan. Dengan indikator kehadiran peserta
dalam setiap pertemuan, kecermatan peserta dalam praktek, kerjasama peserta,
keterlibatan dalam diskusi dan praktek, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan
berkomunikasi dengan sesama peserta, ketertarikan terhadap materi praktek,
kemampuan menyelesaikan tugas-tugas praktek dan kualitas dalam menghasilkan
produk olahan jagung. Hasil praktek yang dilakukan berhasil baik atau maksimal.
Olahan Jagung yang dibuat semua berhasil bagus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
keterampilan masyarakat Labuapi meningkat melalui penerapan teknologi diversifikasi
produk olahan jagung.
Kata Kunci: Diversifikasi, Keterampilan, Olahan jagung.
ABSTRACT
The program of devotion to society aim to improving skill of society through diversified
products of corn. This activity is followed by 45 participant come from 3 dusun are
dusun Telagawaru, dusun Gubuk Aida and dusun Paok Kambut. Method used to
support efficacy of program is method of workshop in the form of training and intensive
adjacent until yielding diversified products of corn as like tempe, noodles, milk and
dodol. Practice executed by during 3 months in the village Telagawaru office is may
until july 2016. The Result program of devotion to society is felt by team of pengabdi
and also participant of training very is gratifying. The indicator attendance of
participant in each every meeting, careful of participant in practice, participant
cooperation, involvement in practice and discussion, ability take decision, ability
communicate with participant humanity, interest to practice items, ability finish duties
practice and quality products of corn. Result of practice which is prosper or is maximal.
Products of corn all succeeding nicely. So that can be concluded that skill of society of
Labuapi mount to through adjusment of technology by products of corn.
Keywords : Diversified, Skill, Products of corn.
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LATAR BELAKANG
Krisis ekonomi dan moneter global yang tak kunjung mereda hingga saat ini,
berpotensi melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikator
yang dapat dilihat langsung antara lain melemahnya daya beli masyarakat, makin
sulitnya diperoleh produk pangan baik segar maupun olahan, terjadinya gizi buruk di
beberapa daerah. Krisis tersebut merefleksikan bahwa pembangunan yang tidak
didasarkan pada kondisi riil struktur perekonomian akan rentan terhadap gejolak faktor
eksternal. Kondisi riil dimaksud harus dicirikan oleh dominasi sektor pertanian dan
pedesaan dalam memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan,
peningkatan pendapatan dan terbukanya kesempatan kerja (Marsigit, 2010).
Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), jika tidak direspon dengan cepat
akan menyebabkan produk-produk impor akan membanjiri pasar-pasar domestik tanah
air, termasuk produk pangan. Dampaknya sudah dipastikan akan membahayakan
perekonomian nasional karena sumberdaya lokal tidak dapat bersaing dengan produk
impor, meningkatnya kecenderungan pola konsumtif masyarakat, dan meningkatnya
angka pengangguran. Pembangunan perlu diarahkan kepada pemanfaatan potensi
sumberdaya alam lokal terutama dalam penganekaragaman produk olahan pangan lokal
seperti jagung. Komoditas pangan lokal unggulan seperti jagung telah lama menjadi
sandaran pemenuhan kebutuhan karbohidrat bagi masyarakat. Jagung sebagai salah satu
sumber pangan lokal memiliki potensi untuk terus dikembangkan dan menjadi sandaran
sumber diversifikasi pangan yang menunjang upaya ketahanan pangan nasional.
Jagung merupakan palawija sumber karbohidrat yang memegang peranan
penting kedua setelah beras. Jagung juga mengandung unsur gizi lain yang diperlukan
manusia yaitu kalori, dan protein. Dengan mengkonsumsi aneka macam produk olahan
jagung, berarti telah melaksanakan program diversifikasi pangan non beras. Pengolahan
jagung menjadi berbagai macam produk olahan, akan dapat meningkatkan nilai
ekonomi dan nilai guna jagung sebagai bahan pangan non beras, disamping dapat
meningkatkan pendapatan keluarga. Teknik pengolahannya dapat berasal dari jagung
yang masih segar maupun yang telah kering (Purnomo dkk, 2012).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa produk unggulan sektor pertanian
di daerah Labuapi adalah jagung dengan luas panen 3.296 Ha dengan rata-rata produksi
perhektar 32,79Kw/Ha. Dengan ketersediaan jagung yang sangat melimpah tersebut,
tidak memberikan dampak yang berarti bila tidak diimbangi dengan peningkatan
pendapatan petani. Hal ini dikarenakan, jagung akan cepat mengalami kerusakan jika
tidak diberi perlakuan yang sebaik-baiknya setelah dipanen terutama jagung yang
dipanen dalam usia yang masih muda. Permasalahan yang dihadapi Petani Jagung di
daerah Labuapi adalah belum adanya upaya dan pengembangan yang baik dalam usaha
diversifikasi produk olahan jagung yang berdaya jual tinggi dan bernilai ekonomis.
Kondisi ini dikarenakan masyarakat petani daerah ini belum memiliki keterampilan
dalam teknologi pengolahan tersebut. Selain itu, minat masyarakat terhadap pangan
berbasis jagung masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan sebagian
masyarakat tentang nilai gizi jagung, tampilan produk pangan dari jagung yang kurang
menarik, dan adanya anggapan bahwa jagung hanya dikonsumsi oleh masyarakat
berekonomi lemah.
Salah satu cara yang efektif dalam rangka penerapan teknologi tepat guna
dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan pasca panen masyarakat Labuapi pada
tanaman jagung yaitu tanaman jagung menjadi produk diversifikasi bernutrisi dan
bernilai jual tinggi, sehingga dapat meningkatkan keterampilan masyarakat Labuapi
guna mendukung pemantapan swasembada pangan. Diversifikasi atau
penganekaragaman pangan adalah proses pemilihan pangan yang tidak tergantung
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

1047

kepada satu jenis saja, melainkan terhadap macam-macam bahan pangan mulai dari
aspek produksi, aspek pengolahan, aspek distribusi hingga aspek konsumsi pangan
tingkat rumah tangga (www.iptek.apjii.or.id., 25 Desember 2015).
Salah satu tanaman pangan yang memiliki peranan strategis dan bernilai
ekonomis serta mempunyai peluang untuk dikembangkan adalah jagung. Karena jagung
berperan sebagai bahan baku industri pangan dan pengolahan bahan makanan. Jagung
memiliki kedudukan sebagai sumber utama karbohidrat dan protein setelah beras.
Kandungan karbohidrat jagung dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji.
Karbohidrat dalam bentuk pati umumnya berupa campuran amilosa dan amilopektin.
Pada jagung ketan, sebagian besar atau seluruh patinya merupakan amilopektin.
Perbedaan ini tidak banyak berpengaruh pada kandungan gizi, tetapi lebih berarti dalam
pengolahan sebagai bahan pangan. Jagung manis diketahui mengandung amilopektin
lebih rendah tetapi mengalami peningkatan fitoglikogen dan sukrosa.
Jagung memiliki potensi yang cukup besar untuk diusahakan secara agribisnis,
hal ini karena tanaman ini memiliki prospek yang cerah untuk diusahakan baik dari
aspek budidaya maupun dari aspek peluang pasar. Dari aspek budidaya, tanaman jagung
tidak sulit untuk dibudidayakan.Tanaman jagung dapat tumbuh hampir di semua jenis
tanah.Yang terpenting dan sangat berhubungan erat dengan hasil jagung adalah
tersedianya unsur hara pada tanah tersebut. Dari aspek peluang pasar, tanaman jagung
mempunyai prospek yang cerah untuk diusahakan, karena permintaan konsumen dalam
negeri dan peluang ekspor yang terus meningkat. Permintaan pasar dalam negeri dan
peluang ekspor komoditas jagung cenderung meningkat dari tahun ke tahun, baik untuk
memenuhi kebutuhan pangan maupun non pangan. Disamping itu juga prospek pasar
produksi jagung semakin baik, karena didukung oleh adanya kesadaran gizi dan
pengembangan diversifikasi produk olahan jagung pada masyarakat. Produk olahan
jagung untuk keperluan industri rumah tangga seperti tempe jagung, susu jagung, dodol
jagung, mie jagung dan produk jagung olahan lainnya serta untuk ekspor memerlukan
produk jagung dalam jumlah yang besar. Keadaan ini merupakan peluang pasar yang
potensial bagi petani dalam mengusahakan tanaman jagung. Dengan demikian
peningkatan produksi jagung baik kualitas maupun kuantitas sangat penting.
Adapun pengembangan usaha diversifikasi produk olahan jagung yang meliputi:
Dodol Jagung, merupakan terobosan baru untuk mengembangkan produk jagung yaitu
dengan mengolahnya menjadi dodol jagung manis rendah kalori. Hal ini dikarenakan
harga jagung di pasaran yang relatif murah sehingga dengan usaha dodol tersebut dapat
dijadikan alternatif usaha baru bagi petani jagung. Susu Jagung, merupakan cairan yang
berwarna putih kekuningan yang berasal dari ekstrak biji jagung dengan atau tanpa
penambahan bahan lainnya. Mie Jagung, merupakan salah satu jenis pangan yang
sudah sangat dikenal dan disukai oleh masyarakat dari berbagai lapisan, yang biasa
dikonsumsi sebagai makanan sarapan atau makanan selingan.Tempe jagung, merupakan
salah satu bahan makanan yang sangat digemari oleh masyarakat. Tempe biasanya
dibuat dari kedelai tetapi jagung juga bisa olah menjadi tempe. Proses pengolahan
tempe jagung cukup sederhana sehingga berpotensi membuka peluang usaha sebagai
industri rumah tangga. Mutu produk olahan yang baik dapat meningkatkan nilai jual dan
memperluas pasar.
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BAHAN DAN METODA
Bahan dan Alat
Adapun bahan-bahan yang diperlukan meliputi: ragi, minyak kelapa, garam
dapur, tepung ketan, tepug terigu, gula pasir, gula merah, mentega, vanili, kelapa.
Sedangkan alat-alat yang diperlukan yaitu: blender, mesin pasta, kompor, ember plastik,
bar plastik, baskom, pisau, saringan, dandang besar, oven, mixer, panci, sendok,
centong, sutil, neraca, wajan dan mesin pengupas.
Metode Pelaksanaan
Kegiatan pengabdian ini telah dilakukan selama 3 bulan yakni mulai bulan Mei
sampai dengan Juli 2016. Lokasi kegiatannya yaitu Desa Telagawaru Kecamatan
Labuapi Lombok Barat yang terdiri dari 3 dusun yakni Dusun Telagawaru, Dusun
Gubuk Aida, Dusun Paok Kambut. Dipilihnya lokasi ini karena merupakan penghasil
jagung yang terbanyak di propinsi Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 45 responden yang
memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu ibu-ibu rumah tangga kelompok PKK dan
petani jagung. Metode yang digunakan untuk mendukung keberhasilan program
pengbdian ini adalah workshop dan pendampingan. Pengumpulan data dilakukan
melalui observasi dan pengisian angket. Sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung selama
proses praktik berlangsung dalam diversifikasi produk olahan jagung seperti tempe
jagung, dodol jagung, susu jagung dan mie jagung. Data hasil kegiatan pengabdian
dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh deskripsi dan kesimpulan yang dapat
menjawab pertanyaan-pertanyaan. Aspek-aspek keterampilan masyarakat yang diamati
selama proses diversifikasi produk olahan jagung, disajikan dalam Tabel 1.1 berikut.
Tabel 1.1. Aspek-aspek keterampilan masyarakat selama proses diversifikasi produk
olahan jagung
NO

ASPEK YANG DIAMATI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kehadiran dalam kegiatan praktek pengolahan produk jagung
Kecermatan dalam praktek pengolahan produk jagung
Kerjasama dengan sesama peserta praktek pengolahan produk jagung
Keterlibatan dalam diskusi
Keterlibatan dalam kegiatan praktek pengolahan produk jagung
Kemampuan mengambil keputusan atau inisiatif
Kemampuan komunikasi dengan sesama peserta
Ketertarikan terhadap materi praktik pengolahan produk jagung
Kemampuan menyelesaikan tugas-tugas praktek pengolahan produk jagung
Kualitas hasil atau produk yang dibuat dalam praktik pengolahan produk jagung

3. Cara Kerja
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Jagung

Dicuci bersih

Digiling

T. Jagung+ T. Terigu+Garam+Air

Dikukus

Dipisahkan kulitnya

Pengadonan dengan mixer

Dicuci

Ditiriskan/didinginkan

Ragi tempe

Dibentuk
lembaran/percetakan

Mie jagung

Direndam (30 menit)

Digiling dengan air

Gula merah direbus

Dicampurkan

Disaring

Dicampur dengan gula pasir,
santan, dan mentega

Dicetak/dibungkus

Dipanaskan (30 menit)
Dimasak sampai kental

Ditutup dengan plastik (plastik
dilubangi)

Tambahkan aroma sesuai selera

Ditambahkan tepung ketan

Susu jagung
Dibiarkan hingga tumbuh
jamur (1 malam)

Dimasak sampai matang

Ditiris/didinginkan

Tempe Jagung
Seminar NasionalDiagram
Fakultas Pertanian
Universitas Mataram,
2016
1. Diversifikasi
Produk
Olahan

Jagung

Dodol jagung
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, tim
pengabdian
memperoleh informasi bahwa sebagian besar produksi jagung di daerah Labuapi
hanya dijual dalam bentuk segar yang biasanya dipergunakan untuk direbus
ataupun dijadikan sebagai sayuran dan sebagiannya lagi dikeringkan untuk
dijadikan sebagai pakan ternak. Selain itu, belum adanya upaya dan
pengembangan yang baik dalam usaha diversifikasi produk olahan jagung yang
berdaya jual tinggi dan bernilai ekonomis. Kondisi ini dikarenakan masyarakat
petani daerah Labuapi belum mengenal teknologi pengolahan tersebut serta minat
masyarakat terhadap pangan berbasis jagung masih rendah. Hal ini disebabkan
oleh kurangnya pengetahuan sebagian masyarakat tentang nilai gizi jagung,
tampilan produk pangan dari jagung yang kurang menarik, dan adanya anggapan
bahwa jagung hanya dikonsumsi oleh masyarakat berekonomi lemah.
Berikut hasil penilaian keterampilan masyarakat dari 3 (tiga) dusun
berdasarkan beberapa aspek yang diamati disajikan dalam Tabel 1.2.
Tabel 1.2. Hasil penilaian keterampilan masyarakat berdasarkan aspek yang
diamati
NO

ASPEK YANG DIAMATI

1.

Kehadiran dalam kegiatan praktek
pengolahan produk jagung
Kecermatan dalam praktek
pengolahan produk jagung
Kerjasama dengan sesama peserta
praktek
Keterlibatan dalam diskusi
Keterlibatan dalam kegiatan praktek
pengolahan produk jagung
Kemampuan mengambil keputusan
atau inisiatif
Kemampuan komunikasi dengan
sesama peserta
Ketertarikan terhadap materi praktek
pengolahan produk jagung
Kemampuan menyelesaikan tugastugas praktek pengolahan produk
jagung
Kualitas hasil atau produk yang
dibuat dalam praktek pengolahan
produk jagung
Rata-rata

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Perolehan Skor Keterampilan
Masyarakat di Dusun
Telagawaru Gubuq Aida
Paok
Kambut
100
100
95
90

95

85

90

90

90

80
85

95
90

80
85

80

85

80

95

90

90

95

98

90

85

87

80

80

90

85

80

84

78

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa keterampilan masyarakat di
Dusun Telagawaru berkategori terampil, sedangkan di Dusun Gubuk Aida
berkategori sangat terampil, sementara di Dusun Paok Kambut berkategori
terampil. Hal ini menunjukan terjadi peningkatan keterampilan masyarakat
melalui diversifikasi produk olahan jagung.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan
bahwa keterampilan masyarakat Labuapi meningkat melalui penerapan teknologi
diversifikasi produk olahan jagung.
Saran
Berdasarkan pengamatan yang diperoleh dari kegiatan ini, maka perlu dilanjutkan
dengan pembinaan yang berkesinambungan dan memberi pembekalan tentang
teknik pengemasan, penjualan dan manajemen pemasaran.
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Pendidikan Tinggi atas bantuannya dalam mendanai kegiatan pegabdian ini.
2. LPPM IKIP Mataram atas bantuannya dari aspek manajemen sehingga
kegiatan ini dapat dilaksanakan.
3. Masyarakat Petani Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi Kabupaten
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LAJU EROSI TANAH DAN INVASI GULMA PADA LAHAN
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(APPLICATION OF Arachis pintoi BIOMULCH TO REDUCE SOIL
EROSION AND WEED INVASION IN SLOPPY LAND)
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ABSTRAK
Mayoritas lahan pertanian untuk budidaya sayuran di Jawa Barat merupakan lahan
di perbukitan yang bertopografi miring. Pengelolaan lahan miring perlu
diperhatikan, sehingga dapat mempertahankan kualitas lahan tersebut untuk
pertanian berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari seberapa
besar pengaruh aplikasi mulsa dalam upaya menurunkan erosi tanah serta
menekan pertumbuhan gulma di lahan pertanian bertopografi miring. Percobaan
dilakukan secara paralel pada lahan datar dan lahan miring di kebun percobaan
Cikabayan Kampus IPB, Dramaga Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini
menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) satu faktor dengan 3
taraf perlakuan jenis mulsa, yaitu tanpa mulsa, mulsa plastik hitam perak dan
biomulsa Arachis pintoi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi biomulsa
A. pintoi mampu menekan laju erosi di lahan datar hingga 28% dibandingkan
perlakuan MPHP dan 56% dibandingkan perlakuan tanpa mulsa. Pada lahan
dengan kemiringan 10%, penekanan laju erosi pada bedengan dengan biomulsa
A. pintoi hingga 37% dibandingkan perlakuan MPHP dan 38% dibandingkan
perlakuan tanpa mulsa. Aplikasi mulsa plastik hitam perak di lahan datar dan
lahan miring menunjukkan jumlah spesies gulma terendah dibandingkan
perlakuan biomulsa A.pintoi maupun tanpa mulsa.
Kata kunci: Arachis pintoi, metode pin, Mulsa plastik, Nisbah Jumlah Dominansi
(NJD) gulma

ABSTRACT
The majority of agricultural land for vegetables cultivation in West Java is
sloping in topography. Sloping land management is important, to maintain soil
quality and ensure sustainable agriculture. This research was conducted to study
the influence of mulch application in reducing soil erosion and suppress the
growth of weeds in sloping agricultural land. The experiments were performed in
paralel on flat and slopy land in the Cikabayan Experimental Station, IPB,
Dramaga, Bogor. Randomized completely block design (RCBD) was used in this
experiment with a single factor; types of mulch, and three levels of treatment; no
mulch, plastic mulch and Arachis pintoi biomulch. The results showed that the
application A. pintoi biomulch was able to reduce the rate of erosion in flat land
up to 28% compared plastic mulch treatment and 56% compared to no mulch
treatment. On slopes land of 10%, the decrease in the rate of erosion on the bed
with A. pintoi biomulch up to 37% compared to plastic mulch treatment and 38%
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compared to no mulch treatment. Applications of plastic mulch on flat and slopy
land showed the lowest number of weed species compared to A.pintoi biomulch
and no mulch treatments.
Keywords: Arachis pintoi, pin method, plastic mulch, Total Dominance Ratio
(NJD) of weed
LATAR BELAKANG
Mayoritas lahan pertanian untuk budidaya sayuran di Jawa Barat merupakan
lahan di perbukitan yang bertopografi miring. Pengelolaan lahan miring perlu
diperhatikan, sehingga dapat mempertahankan kualitas lahan tersebut untuk
pertanian berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari seberapa
besar pengaruh aplikasi mulsa dalam upaya menurunkan erosi tanah serta
menekan pertumbuhan gulma di lahan pertanian bertopografi miring.
Sentra budidaya sayuran banyak terdapat di daerah perbukitan yang
bertopografi miring seperti di pegunungan. Saat musim hujan, terpaan air hujan
mengakibatkan aliran air di permukaan yang membawa partikel tanah bersama
humus yang mudah tererosi. Erosi adalah pengikisan dan perpindahan tanah dari
suatu tempat ke tempat lain yang diakibatkan oleh media alami. Erosi itu sendiri
meliputi proses pelepasan partikel-partikel tanah (detachment), penghanyutan
partikel-partikel tanah (transportation), dan pengendapan partikel-partikel tanah
yang telah terhanyutkan (deposition) (Arsyad, 2010). Teknik pengelolaan tanah
juga belum memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air yang semakin
meningkatkan bahaya erosi. Erosi menyebabkan tanah kehilangan kesuburannya,
sehingga dapat menyebabkan menurunnnya produktivitas tanaman yang ditanam
di atasnya.
Kerusakan yang diakibatkan erosi terjadi dalam beragam bentuk; erosi
menimbulkan dampak buruk bagi lahan tempat tanah tercuci, merusak area di
bawahnya melalui banjir dan sedimen, dan juga berdampak secara ekonomis
karena menurunkan pendapatan petani, pengusaha, dan pabrik yang
mengandalkan produktivitas lahan pertanian tersebut (Kohnke dan Betrant, 1959).
Kerugian yang paling nyata akibat erosi adalah rendahnya produktivitas lahan
pertanian dan penggembalaan atau kerugian atas kerusakan yang terjadi.
Salah satu teknik untuk mencegah terjadinya erosi dalam budidaya sayuran
intensif adalah menggunakan mulsa. Terdapat berbagai jenis mulsa seperti mulsa
plastik, mulsa bahan organik sisa panen (jerami) maupun mulsa hidup (biomulsa).
Mulsa hidup yang sering digunakan pada sistem budidaya tanaman adalah jenis
kacang-kacangan, atau biasa disebut dengan legume cover crop (LCC), namun
mulsa hidup tidak terbatas dari tanaman kacangan, bisa juga dari jenis tanaman
penutup tanah lainnya seperti rumput.
Arachis pintoi L. merupakan tanaman tahunan golongan kacang-kacangan
(leguminosae) yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Berdasarkan hasil
penelitian Kartika et al. (2009), A. pintoi sangat baik ditanam sebagai biomulsa
pada produksi sayuran dan buah, tanaman penutup tanah, bahan hijauan makanan
ternak, ataupun sebagai tanaman hias. Tanaman legum baik herba maupun perdu
mempunyai kemampuan mengikat N udara dan merubahnya menjadi bentuk N
yang tersedia bagi tanaman bila bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium.
Pemulsaan mempengaruhi evaporasi dan kondisi suhu tanah, sehingga
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kelembaban tanah dapat dipertahankan (Sugiono, 2007). Tanah akan terlindungi
dari bahaya aliran air dan resapan air ke dalam tanah akan semakin baik (Rosliani
et al. 2002).
Penanaman A. pintoi sebagai penutup tanah (biomulsa) diharapkan mampu
menutupi tanah sehingga dapat menekan terjadinya erosi tanah dan invasi gulma
di lahan pertanian, serta dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Penelitian
ini bertujuan mempelajari seberapa besar pengaruh penanaman A. pintoi sebagai
biomulsa dalam upaya menurunkan erosi tanah dan invasi gulma di lahan
pertanian datar dan miring.

BAHAN DAN METODA
Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Cikabayan Bawah kampus IPB,
Dramaga Bogor. Areal penelitian datar dan bertopografi miring dengan elevasi
250 m dpl dan curah hujan rata-rata 2 860.6 mm/tahun. Penelitian dimulai bulan
Desember 2014 sampai Juni 2015. Percobaan dilakukan secara paralel pada lahan
datar (0%) dan lahan miring (10%). Penelitian ini menggunakan rancangan
kelompok lengkap teracak (RKLT) satu faktor dengan 3 taraf perlakuan jenis
mulsa, yaitu tanpa mulsa, mulsa plastik hitam perak (MPHP) dan biomulsa A.
pintoi. Setiap perlakuan diulang empat kali. Setiap satuan percobaan berbentuk
bedengan berukuran 10 m x 1.2 m. Di setiap bedeng ditanam tanaman buncis
tegak dengan jarak tanam 40 cm x 25 cm (zigzag) sebagai tanaman utama.
Model aditif linear yang digunakan adalah
Yij = μ + τi + βj + ɛij , dimana i = 1,2,3,4,5 ; j = 1,2,3
Keterangan:
Yij = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j
μ = rataan umum
τi = pengaruh jenis mulsa ke-i
βj = pengaruh kelompok ke-j
ɛij = pengaruh acak pada jenis mulsa ke-i dan kelompok ke-j
Jika terdapat pengaruh nyata dari perlakuan yang diuji berdasarkan uji
ragam pada taraf nyata 95 %, maka dilakukan uji lanjut untuk melihat perbedaan
antar perlakuan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 95 % (Gomez
dan Gomez, 1995).
Pengolahan tanah dilakukan sedalam 20 cm dua minggu sebelum
penanaman A. pintoi, selanjutnya digaru dan diratakan dengan cangkul. Petakpetak percobaan dibuat dengan ukuran 10 m x 1.2 m dengan jarak antar petak 30
cm dan jarak antar ulangan 50 cm. Pemberian pupuk kandang, kapur, dan pupuk
dasar dilakukan setelah pembuatan bedengan tepat pada lubang tanam, kemudian
ditunggu selama dua minggu. Pupuk dasar yang digunakan adalah campuran
pupuk Urea (200 kg/ha), SP-36 (150 kg/ha), KCl (150 kg/ha). Aplikasi pupuk
dasar pada perlakuan biomulsa A. pintoi dan tanpa mulsa dilakukan dua minggu
sebelum penanaman buncis sedangkan aplikasi pupuk dasar pada perlakuan
mulsa plastik hitam perak dilakukan sebelum pemasangan mulsa tepat di lubang
tanam.
Bahan tanam A. pintoi yang digunakan untuk penelitian adalah berbentuk
stek batang yang diperbanyak sendiri. Ukuran stek seragam dan umur
pengambilan sama serta masih segar. Stek berukuran 15 cm atau empat ruas
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direndam selama satu malam dalam air yang telah dicampur dengan 1 g rootone
dalam 1 liter air. Stek tersebut ditanam dengan jarak antar stek 15 cm x 15 cm.
Pemupukan susulaan dilakukan setelah tanaman buncis sudah berumur 4
minggu setelah tanam (MST). Pupuk yang digunakan adalah Gandasil D sebagai
starter solution dengan konsentrasi 20 g per 10 liter air dan NPK 16-16-16
sebanyak 100 g per 10 liter air dilakukan seminggu sekali selama fase vegetatif
dan generatif.
Pengamatan yang dilakukan meliputi:
A. Pengamatan pada lahan yang ditanami Arachis pintoi meliputi:
1. Persentase tumbuh (%). Persentase tumbuh dihitung berdasarkan jumlah
stek yang dapat hidup di lahan. Pegukuran dilakukan mulai 1 MST
sampai 2 MST.
2. Persentase penutupan (%). Persentase penutupan diamati menggunakan
kuadrat 1.2 m x 1 m. Penutupan A. pintoi diamati pada 30, 45, 60, 75,
dan 90 hari setelah tanam (HST).
3. Bobot biomassa (g). Bobot A. pintoi ditimbang dikhir penelitian. A.
pintoi yang diukur diambil dari hasil lemparan acak kuadran di bedengan
per perlakuan.
4. Panjang akar (cm). Panjang akar diukur segera setelah panen berakhir,
mulai dari pangkal akar sampai ujung akar terpanjang dengan
menggunakan meteran.
B. Pengamatan pada gulma meliputi:
Pengamatan gulma menggunakan kuadran berukuran 0.5 m x 0.5 m
dan dilakukan dua minggu sebelum penanaman buncis dan dua minggu
setelah panen buncis berakhir.
1. Jenis gulma yang tumbuh. Gulma yang telah diambil dari lahan
dipisahkan berdasarkan spesies masing-masing.
2. Jumlah gulma. Gulma dihitung berdasarkan jumlah individu per spesies.
3. Bobot kering (g). Perhitungan bobot kering dilakukan dengan cara
mengoven gulma pada suhu 80 0C selama tiga hari kemudian ditimbang
bobotnya.
4. Dominasi gulma. Dominasi gulma dianalisis dengan menggunakan NJD
(Nisbah Jumlah Dominansi). Nilai NJD dicari berdasarkan rata-rata 3
nilai penting, yakni kerapatan nisbi, frekuensi nisbi, dan bobot kering
nisbi.
C. Pengamatan terhadap erosi tanah
Pendugaan erosi dilakukan dengan menggunakan metode tongkat
(erosion pin) menggunakan bambu yang berukuran kecil dengan panjang
70 cm. Pengukuran dilakukan di awal penancapan tongkat dan di akhir
penelitian. Jumlah yang digunakan sebanyak lima tongkat per bedengan.
Penancapan tongkat dilakukan setelah penanaman buncis di lahan yang
disebar secara acak di atas bedengan.
Erosi tanah (E) (Ton/ha) = Rata-rata tebal tanah yang hilang (cm) x
Bobot isi tanah (g/cm3)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Umum
Curah hujan rata-rata di wilayah Dramaga pada saat penelitian sebesar 238
mm dengan rata-rata hari hujan 24 hari/bulan (BMKG Dramaga, 2015). Kondisi
awal lahan datar dan lahan miring dipenuhi dengan gulma. Jenis vegetasi pada
lahan datar dan lahan miring tidak sama. Lahan datar merupakan lahan bekas
penelitian dan praktikum yang sering digunakan untuk budidaya tanaman.
Penanaman terakhir dilakukan pada bulan Mei 2014 dengan komoditas jagung.
Lahan miring juga merupakan lahan penelitian dan praktikum untuk konservasi
tanah dan air tetapi sudah sejak tahun 2013 tidak pernah digunakan untuk kegiatan
budidaya tanaman. Tanah penelitian termasuk jenis tanah Latosol (Inceptisol)
dengan tekstur tanah liat. Menurut Hakim et al. (1968) tanah liat merupakan tanah
dengan permeabilitas yang lambat sehingga harus diperhatikan dalam pemberian
air agar tidak terjadi penggenangan yang dapat mengganggu aerasi tanah.
Persentase tumbuh A. pintoi pada lahan datar sebesar 93.44% sedangkan
lahan miring sebesar 90.23%. Tanaman A. pintoi dapat menutupi permukaan
bedengan pada 90 HST, persentase penutupan permukaan bedengan oleh A. pintoi
sebesar 94.8% di lahan miring dan 84.4% di lahan datar (Gambar 1). Bedeng
dengan perlakuan mulsa ditanami dengan tanaman buncis tegak sebagai tanaman
utama. Kondisi lahan setelah penanaman buncis pada masing-masing perlakuan
umur 4 MST dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Kondisi lahan D
tanaman buncis tegak umur 4 MST pada berbagai perlakuan.
F
E
(A) Lahan datar tanpa mulsa; (B) Lahan datar mulsa plastik hitam perak; (C)
Lahan datar biomulsa Arachis pintoi; (D) Lahan miring tanpa mulsa; (E)
Lahan miring mulsa plastik hitam perak; (F) Lahan miring biomulsa Arachis
pintoi

Pengaruh Perlakuan Biomulsa terhadap Pertumbuhan A. pintoi
Pertumbuhan Tanaman A. pintoi
Pertumbuhan tanaman A. pintoi di lahan miring lebih baik dibandingkan
dengan lahan datar. Hal ini di diduga akibat perbedaan struktur kimia, fisik dan
biologi tanah antara lahan datar dengan lahan miring. Benih buncis ditanam di
lapangan setelah tanaman penutup tanah A. pintoi menutup penuh permukaan
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tanah, yakni 3 bulan. Waktu pertumbuhan dan produksi buncis tegak pada
penelitian ini sekitar 3 bulan, dengan demikian bobot biomassa tanaman penutup
tanah (A. pintoi) yang dihasilkan pada penelitian ini adalah selama 6 bulan. Dari
hasil pengamatan di lapangan (akhir penelitian) diketahui bahwa jumlah bintil
akar pada A. pintoi adalah sedikit dan kurang efektif. Menurut Adiwiganda (1984)
pembentukan bintil akar dan penambatan N2 dari udara pada Calopogonium
caeruleum sebagai penutup tanah dapat meningkat dengan penggunaan gum arab.
Panjang akar tanaman A. pintoi di lahan datar sebesar 14.0 cm sedangkan di
lahan miring sebesar 18.4 cm. Biomassa A. pintoi sebesar 1 100 g/m2 yang
diperoleh di kebun vanili (Evisal 2003) mirip dengan hasil yang diperoleh dari
penelitian di lahan miring ini yakni sekitar 1 475.5 g/m2 sedangkan lahan datar
lebih kecil yaitu 749.0 g/m2. Dari hasil tersebut terlihat bahwa biomassa dan
panjang akar A. pintoi di lahan miring lebih besar dibandingkan dengan lahan
datar. Hal ini disebabkan oleh tingkat pertumbuhan tanaman A. pintoi di lahan
miring yang lebih baik.
Penutupan A. pintoi
Penutupan A. pintoi pada setiap petak perlakuan diamati secara visual
dengan melihat persentase tanaman A. pintoi yang menutupi kuadrat ukuran 1.2 m
x 1 m sepanjang bedengan. Perlakuan biomulsa A. pintoi di lahan miring
menunjukkan persentase penutupan A. pintoi tertinggi sebesar 95 % pada 90 hari
setelah tanam (HST) (Gambar 4). Penutupan A. pintoi sebesar 100 % dapat
diperoleh setelah umur tanaman lebih dari 90 HST (Baharuddin 2010). Kecepatan
tumbuh A. pintoi pada percobaan ini lambat, sehingga pertumbuhan gulma lebih
cepat karena daya saing A. pintoi yang rendah.
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pertumbuhan A. pintoi yang lambat. Pertumbuhan yang lambat ini disebabkan
oleh suhu yang panas. Jarak tanam yang digunakan dalam penelitian ini 15 cm x
15 cm. Menurut Huang et al. (2004), penggunaan jarak tanam A. pintoi dengan
jarak 10 cm × 10 cm, penutupannya mencapai 49 % di daerah bukit (tanah tandus,
0.5 % BO) pada 30 HST, 87 % pada 45 HST, 91 % pada 60 HST, sedangkan di
areal taman (tanah subur, 1.5 % BO) penutupannya mencapai 80 % pada 30 HST.
Jarak tanam yang kurang rapat diduga mengakibatkan penutupan A. pintoi
lambat.
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Pengaruh Perlakuan Biomulsa terhadap Erosi Tanah
Tinggi rendahnya laju erosi pada lahan datar ataupun lahan miring
disebabkan oleh faktor penutup tanah dan konservasi tanah yang baik (Nurhayati
2012). Perbedaan-perbedaan nilai besaran erosi yang ditemukan pada percobaan
ini disebabkan oleh tingkat penutupan vegetasi terhadap tanah. Hal ini didukung
oleh penjelasan Arsyad (2010) semakin bagus penutupan tanah akan semakin
mampu menekan laju erosi sehingga nilai erosinya akan kecil, sebaliknya semakin
jarang penutupannya akan semakin besar nilai laju erosinya. Hasil analisis pada
Tabel 1 menunjukkan bahwa secara statistik, penggunaan jenis mulsa tidak
berpengaruh nyata dalam menurunkan erosi tanah, namun dari sisi lingkungan,
bisa diketahui bahwa laju erosi tanah dengan perlakuan biomulsa A. pintoi paling
rendah, dengan persentase penekanan laju erosi mencapai 56.38% pada lahan
datar dan 38.30% pada lahan miring.
Perlakuan biomulsa A. pintoi di lahan datar dan lahan miring paling baik
dalam menurunkan erosi tanah pada budidaya buncis tegak. Menurut Sumarni et
al. (2005) tingkat erosi tanah dapat ditekan baik dengan pemberian mulsa organik
maupun dengan penanaman tanaman penutup tanah. Erosi tanah dapat ditekan
oleh biomulsa A. pintoi karena persen penutupan bedengan oleh A. pintoi sudah
mencapai 100 % setelah 90 HST. Pengaruh penutupan permukaan tanah terhadap
erosi juga ditunjukkan oleh hasil penelitian Zuzel dan Pikul (1993) bahwa
semakin tinggi penutupan permukaan tanah maka erosi semakin rendah.
Tabel 1. Pengaruh perlakuan jenis mulsa terhadap erosi tanah
Δ laju erosi
tanah antar
Penekanan
perlakuan lain
Perlakuan
Erosi tanah (ton/ha)
laju erosi
dengan
(%)
perlakuan tanpa
mulsa
Lahan datar
Tanpa mulsa

37.92

0.00

0.00

MPHP

22.98

14.94

39.40

Biomulsa A. pintoi

16.54

21.38

56.38

Tanpa mulsa

56.76

0.00

0.00

MPHP

55.89

0.87

1.53

Biomulsa A. pintoi

35.02

21.74

38.30

Lahan miring

Keterangan: Nilai yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNJ taraf 95 %.
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Pengaruh Perlakuan Biomulsa terhadap Pertumbuhan Gulma
Gulma merupakan tumbuhan yang dapat mengganggu tanaman yang
dibudidayakan. Keberadaanya pada lahan dapat bersaing dalam memperoleh air,
cahaya, unsur hara, dan media tumbuh dengan tanaman budidaya bahkan dapat
menekan pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya. Biomulsa A. pintoi
secara khusus ditanam sebagai penutup tanah dengan tujuan utama menekan
pertumbuhan gulma sehingga dapat meminimalkan persaingan antara tanaman
budidaya dengan gulma. Kecepatan tumbuh gulma menjadi masalah dalam
kegiatan budidaya tanaman. Setiap jenis gulma memiliki tingkat kemampuan
adaptasi yang berbeda-beda. Tanaman juga mempunyai respon tertentu terhadap
gulma, terutama pada periode kritis. Pada periode kritis tanaman, adanya
gangguan gulma dapat menurunkan hasil yang besar (Febrianto 2012).
Analisis vegetasi dilakukan 2 minggu sebelum penanaman buncis dan 2
minggu setelah panen buncis berakhir. Hasil analisis pada Tabel 2 menunjukkan
bahwa perlakuan mulsa plastik hitam perak di lahan datar dan lahan miring pada 2
minggu sebelum tanam juga pada 2 minggu setelah panen buncis berakhir
menunjukkan jumlah spesies gulma terendah. Hal ini disebabkan oleh ruang
tumbuh gulma yang sempit. Perlakuan biomulsa A. pintoi menghasilkan jumlah
spesies gulma yang lebih tinggi dibanding dengan perlakuan tanpa mulsa.
Perlakuan biomulsa A. pintoi di lahan datar dan lahan miring menunjukkan nilai
dominasi golongan daun lebar yang lebih tinggi dibandingkan dengan golongan
rumput maupun teki. Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa perlakuan biomulsa
A. pintoi efektif menghambat pertumbuhan teki baik itu di lahan datar maupun di
lahan miring. Pada 2 minggu sebelum penanaman buncis masih terdapat satu jenis
teki yang hidup. Penanaman buncis dilakukan kemudian seiring bertambahnya
penutupan A. pintoi tidak terdapat gulma golongan teki yang hidup kecuali pada
perlakuan tanpa mulsa. Hal ini diduga karena rumput golongan teki (Cyperus
rotundus) termasuk tanaman yang kurang toleran terhadap naungan (Hall et al.
2012).
Tabel 2 Pengaruh perlakuan jenis mulsa terhadap jumlah gulma di lahan datar
dan lahan miring
Jumlah spesies gulma (gulma)
Perlakuan
2 MSbT
Total
2 MSP
Total
R DL T Jumlah R DL T Jumlah
Lahan datar
Tanpa mulsa
1
7
1
9
5
6 1
12
MPHP
1
9
1
11
5
4 0
9
Biomulsa A. pintoi
1 10 1
12
6 11 0
17
Lahan miring
Tanpa mulsa
2
8
1
11
5
5 0
10
MPHP
1
5
1
7
3
8 0
11
Biomulsa A. pintoi
2
8
1
11
3 11 0
14
Keterangan: MSbT: minggu sebelum tanam buncis, MSP: minggu setelah panen buncis, R:
rumput, DL: daun lebar, T: teki
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Tabel 3 Pengaruh perlakuan jenis mulsa terhadap nisbah jumlah dominansi (NJD)
di lahan datar dan lahan miring
Nisbah jumlah dominansi (%)
Perlakuan
2 MSbT
2 MSP
R
DL
T
R
DL
T
Lahan datar
Tanpa mulsa
6.7
66.6
26.7
59.1
37.3 3.6
MPHP
7.6
75.0
17.4
55.4
44.6 0.0
Biomulsa A. pintoi
6.0
74.9
19.1
45.3
54.7 0.0
Lahan miring
Tanpa mulsa
5.9
87.8
6.3
55.8
44.2 0.0
MPHP
10.4
78.1
11.5
33.0
67.0 0.0
Biomulsa A. pintoi
10.1
85.7
4.2
16.8
83.2 0.0
Keterangan: MSbT: minggu sebelum tanam buncis, MSP: minggu setelah panen buncis, R:
rumput, DL: daun lebar, T: teki

Tabel 3 menunjukkan bahwa golongan gulma yang mendominasi lahan
penelitian di lahan datar dan lahan miring sebelum dilakukan penanaman buncis
adalah golongan daun lebar. Perlakuan biomulsa A. pintoi menekan dominasi
gulma golongan daun lebar. Hal ini diduga spesies gulma golongan daun lebar
ditekan biomulsa A. pintoi melalui penutupannya terhadap permukaan tanah.
Gulma tidak mampu bersaing dengan biomulsa A. pintoi yang menguasai sarana
tumbuh dengan sifatnya yang merambat dan daunnya menutupi permukaan tanah
namun secara umum tetap saja gulma golongan daun lebar yang mendominasi di
lahan datar maupun di lahan miring.
Tabel 4 Pengaruh perlakuan jenis mulsa terhadap bobot kering gulma total
Bobot kering gulma total (g)
Perlakuan
2 MSbT
2 MSP
Lahan datar
Tanpa mulsa
72.7a
103.0a
MPHP
42.0b
91.9a
Biomulsa A. pintoi
144.7a
98.8a
Lahan miring
Tanpa mulsa
84.7a
90.8a
MPHP
42.3a
75.6a
Biomulsa A. pintoi
110.5a
71.1a
Keterangan: MSbT: minggu sebelum tanam buncis, MSP: minggu setelah panen
buncis, R: rumput, DL: daun lebar, T: teki. Nilai yang diikuti huruf
yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
pada taraf uji BNJ 95%.
Salah satu komponen analisis vegetasi pada gulma adalah bobot kering
gulma. Bobot kering ini menunjukkan jumlah biomassa gulma yang terdapat pada
lahan yang diamati. Bobot kering gulma disajikan pada Tabel 4. Perlakuan mulsa
plastik hitam perak relatif lebih efektif menekan pertumbuhan gulma terhadap
bobot kering gulma total dibandingkan dengan perlakuan tanpa mulsa dan
biomulsa A. pintoi. Perlakuan mulsa plastik hitam perak secara statistik dapat
Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

1061

menekan pertumbuhan gulma terhadap bobot kering total di lahan datar (42.0 g)
dan lahan miring (42.3 g) pada 2 minggu sebelum tanam (MSbT) . Bobot kering
gulma total pada perlakuan mulsa plastik hitam perak secara statistik tidak
berbeda nyata dengan perlakuan lainnya di lahan miring. Perlakuan biomulsa A.
pintoi tidak dapat menekan gulma secara efektif karena kecepatan penutupan yang
rendah memberikan peluang gulma untuk tumbuh dengan baik. Hal yang sama
juga terjadi pada 2 minggu setelah panen buncis berakhir. Perlakuan mulsa plastik
hitam perak di lahan datar menunjukkan nilai terendah namun di lahan miring
perlakuan biomulsa A. pintoi yang paling efektif dalam menekan pertumbuhan
gulma terhadap bobot kering gulma total. Secara statistik perlakuan biomulsa A.
pintoi di lahan datar dan lahan miring tidak berbeda nyata dengan perlakuan
lainnya.

KESIMPULAN
Aplikasi biomulsa A. pintoi mampu menekan laju erosi hingga 56% pada
lahan datar dan 38% pada lahan dengan kemiringan 10% dibandingkan perlakuan
tanpa mulsa. Penekanan jumlah spesies gulma lebih baik pada lahan dengan
mulsa plastik hitam perak.
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MODEL PEMANENAN ABALONE DI PULAU LOMBOK
MENGGUNAKAN MATRIKS LESLIE
(HERVESTING MODEL OF ABALONE IN LOMBOK ISLAND USING
LESLIE MATRIX)
1
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pemanenan populasi abalone
yang dapat dibenarkan dan menyelidiki efek pemanenan abalone dari golongan
umur yang berbeda-beda terhadap banyaknya abalone di Pulau Lombok. Suatu
kebijaksanaan pemanenan di dalam suatu populasi abalone secara periodik
dipanen dikatakan sebagai yang dapat dibenarkan jika hasil dari setiap panen
adalah sama dan distribusi umur dari populasi yang masih tersisa setelah setiap
panen adalah sama Dalam penelitian ini digunakan suatu metode pada bidang
aljabar yaitu dengan menggunakan Matriks Leslie untuk menentukan hasil
optimal yang dapat dibenarkan. Jadi, dari populasi abalone yang termasuk
populasi 0-6 bulan, tidak ada abalone yang dipanen. Dari populasi abalone yang
berusia 6-12 bulan, ada 7,65% abalone yang dipanen. Dari populasi abalone yang
berusia 12-18 bulan, ada 18,74% abalone yang dipanen. Sedangkan dari populasi
abalone dewasa, ada 41,53% abalone yang dipanen setiap tahunnya
Kata kunci :Matriks Leslie, populasi abalone, Pulau Lombok
ABSTRACT
The aims of this research were to analyze the model of abalones’ population
harvesting and to look for the permanent effects of its proccess by the differences
of ages in Lombok Island. The method will be allowed if the process of harvesting
done in the abalone with the same distribution ages and numbers of abalones’ left
in every process. The method were using by Matrix Lesie (Algebra) to find the
allowed optimizing results. The results shows from abalones were investigated,
ages of 0-6 months, none of them were harvested; abalones ages of 6-12
months,7,65% were harvested; abalones ages of 12-18 months,18,74% were
harvested;lastly from abalones after those differences ages 41,53% were
harvested. All of the numbers counted in every year of harvesting process.
Keywords : Leslie matrix, Abalone, Lombok Island
LATAR BELAKANG
Abalon (Haliotis asinina) merupakan salah satu etnofauna andalan NTB
dan nasional sebagai komoditas perairan laut untuk ekspor.Keberadaan siput ini
telah memberikan peranan yang penting bagi perekonomian masyarakat pesisir
tidak hanya untuk dimakan atau dijual di pasar lokal, tapi juga diekspor ke
beberapa negara Asia, Eropa dan Amerika Serikat (Sarkono et al., 2010).Menurut
Faturrahman et al (2013), selama ini penangkapan abalon di alam dilakukan
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secara berlebihan (overexploitation) dan bersifat tidak selektif sehingga
menimbulkan penurunan populasinya secara drastis sehingga dapat mengancam
kelestarian abalon. Hingga kini pengembangan budidaya abalon secara luas dalam
skala industri masih terkendala oleh rendahnya ketersediaan benih dan
pertumbuhan abalone yang lambat.
Total produksi abalon dunia dari hasil budidaya dantangkapan terus
meningkat dari 20,370 tahun 2007 menjadi44, 510 tahun 2008, sementara hasil
tangkapan dari alamcenderung terus menurun dari 20,000 ton pada tahun
1970menjadi 9,000 ton tahun 2008 (Gordon and Cook, 2010) seperti yang tersaji
dalam Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Produksi abalon dunia dari hasil tangkapan
Menurut ACIAR (2007), ekspor abalon Indonesia yang diwakili oleh NTB
ke Hongkong pada tahun 2005 ialah sebesar 5.2 ton dan 3.6 ton pada tahun 2006.
Penurunan produksi abalon harian dari hasil tangkapan terlihat dari jumlah
produksi pada tahun 1980-an yaitu 300 kg per hari yang turun menjadi 200 kg per
hari di tahun 1990-an dankurang dari 100 kg sejak tahun 2000. Selain itu menurut
Setyono DED (2008) dalam Faturrahman (2012) juga telah meneliti tentang
ukuran panjang cangkang abalon yang turun,dari 8 cm pada tahun 1980-an
menjadi 7 cm tahun 1990-an dan ≤ 6 cm sejak tahun 2000.
Penurunan produksi abalon yang disertai dengan mahalnya harga jual (US
$150/kg) dan tingginya permintaan dunia (gap 40% antara permintaan dan
penawaran) tehadap abalon menjadi peluang sekaligus tantangan bagi
pengembangan industrialisasi abalon di Indonesia (Faturrahman, 2012). Untuk
menjawab tantangan ini, Catton et al (2013) melaporkan bahwa suatu model
matriks digunakan untuk menilai potensi pemulihan populasi abalon dengan
memasukkan parameter fekunditas, jarak tetangga terdekat, ukuran agregat, rasio
jenis kelamin, dan ukuran data frekuensi, yang bertujuan untuk mengevaluasi
pengaruh parameter-parameter tersebut pada laju pertumbuhan populasi abalon.
Pada penelitian ini akan digunakan model Leslie mengenai pertumbuhan
populasi Abalon di Pulau Lombok untuk mengetahui model pemanenan Abalon
yang dapat dibenarkan dan menyelidiki efek pemanenan banyaknya bagian yang
berbeda-beda dari golongan umur yang berbeda-beda. Suatu kebijaksanaan
pemanenan di dalam suatu populasi Abalone secara periodik dipanen dikatakan
sebagai yang dapat dibenarkan jika hasil dari setiap panen adalah sama dan
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distribusi umur dari populasi yang masih tersisa setelah setiap panen adalah sama
(Anton, 2004). Jadi, populasi Abalone tidak akan habis oleh kebijaksanaan
pemanenan yang dapat dibenarkan, hanya pertumbuhan Abalone yang lebih yang
akan dimanfaatkan. Untuk hal tersebut kiranya perlu dilakukan penelitianpenelitian guna mencapai hasil sapi yang lebih optimal.Penelitian yang dilakukan
dalam hal ini adalah penelitian yang bersifat kuantatif dan membentuk model
matematis tentang pemanenan Abalon di Pulau Lombok.
BAHAN DAN METODA
Matriks Leslie
Salah satu model pertumbuhan populasi yang sering digunakan oleh ahli
demografi adalah Matriks Leslie atau yang biasa disebut dengan model Leslie.
Suatu populasi dapat dimodelkan dengan Matriks Leslie dengan mengetahui
jumlah populasi perempuan. Setiap saat, komposisi jumlah perempuan dalam
suatu populasi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor kelahiran, kematian dan
pertambahan usia.
Pada matriks Leslie, untuk mengetahui model pertumbuhan suatu populasi
ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi yaitu:
1. Hanya dibutuhkan jumlah populasi female (perempuan).
2. Usia maksimum yang dapat dicapai suatu populasi.
3. Kelompok usia dari populasi.
4. Daya tahan hidup (survival rate) tiap kelompok usia menuju tahap usia
selanjutnya diketahui.
5. Angka kelahiran (age birth) untuk tiap kelompok usia diketahui
(Yokoyama, 1997).
Misalkan 𝑎𝑖 adalah rata-rata banyaknya anak perempuan yang lahir dari
setiap kelompok 𝑖 dan 𝑏𝑖 adalah perbandingan antara banyak perempuan yang
bertahan hidup (survival rate) sehingga mampu masuk ke dalam kelompok +1 ,
dengan banyaknya perempuan dalam kelompok 𝑖. Perhatikan bahwa paling sedikit
satu𝑎𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛dan 0 < 𝑏𝑖 ≤ 1. Perhatikan juga paling sedikit satu
𝑎𝑖 > 0, karena jika tidak berarti proses kelahiran tidak terjadi dan𝑏𝑖 > 0, karena
jika tidak maka tidak ada perempuan yang dapat bertahan ke dalam kelompok 𝑖 +
1. Matriks
disebutmatriks Leslie.
(Simanihuruk, 2005)
Untuk menjelaskan model pemanenan secara matematis, misalkan
adalah vektor distribusi umur dari populasi pada permulaan
pertumbuhan tersebut.Jadi adalah banyaknya betina dalam kelompok ke-i yang
dibiarkan tidak dipanen. Kurun waktu dari setiap kelompok umur adalah identik
dengan kurun waktu periode pertumbuhan. Misalnya, jika populasi itu dipanen
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setahun sekali, maka populasi itu harus dibagi atas kelompok-kelompok umur satu
tahun. Jika 𝐿 adalah matriks Leslie yang menjelaskan pertumbuhan populasi itu,
maka vektor 𝐿𝑥 adalah vektor distribusi umur dari populasi itu pada akhir periode
pertumbuhan. Misalkan ℎ𝑖 , untuk 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 adalah banyaknya bagian betina
dari kelompok ke-i yang dipanen. Matriks
ℎ1 0
0 ⋯ 0
0 ℎ2
0 ⋯ 0
𝐻 = 0 0 ℎ3 ⋯ 0
⋮
⋮
⋮ ⋱ ⋮
[ 0 0 0 ⋯ ℎ𝑛 ]
merupakan matriks pemanenan (harvesting matrix), dengan 0 ≤ ℎ𝑖 ≤ 1, untuk
𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. Karena banyaknya betina dalam kelas ke-i sebelum setiap panen
adalah entri ke-i dari vektor 𝐿𝑥, maka dapat dilihat bahwa entri ke-i dari vektor
ℎ1 (𝐿𝑥)1
ℎ (𝐿𝑥)2
𝐻𝐿𝑥 = [ 2
]
⋮
ℎ𝑛 (𝐿𝑥)𝑛
adalah banyaknya betina yang dipanen dari kelompok ke-i.
Dari kebijaksanaan pemanenan yang dapat dibenarkan diperoleh
distribusi umum
distribusi umur
pada akhir
pada awal
[
] − [panen] = [
]
periode
periode
pertumbuhan
pertumbuhan
atau secara matematis
𝐿𝑥 − 𝐻𝐿𝑥 = 𝑥
(𝐼 − 𝐻)𝐿𝑥 = 𝑥
(Anton, 2004)
(1
𝑥merupakan vektor eigen dari matriks
− 𝐻)𝐿 yang bersesuaian dengan nilai
eigen 1.
(𝐼 − 𝐻)𝐿
(1 − ℎ1 )𝑎1 (1 − ℎ1 )𝑎2 (1 − ℎ1 )𝑎3⋯ (1 − ℎ1 )𝑎𝑛−1 (1 − ℎ1 )𝑎𝑛
(1 − ℎ2 )𝑏1
0
0
⋯
0
0
=
(1
)𝑏
0
− ℎ3 2
0
⋯
0
0
⋱
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
(1 − ℎ𝑛 )𝑏𝑛−1 0
[ 0
⋯
]
0
0
Dapat dilihat bahwa matriks (1 − 𝐻)𝐿 adalah sebuah matriks yang mempunyai
bentuk samadengan matriks Leslie. Syarat cukup dan syarat perlu agar suatu
matriks Leslie mempunyai nilai eigen sama dengan 1 adalah bahwa laju
pertumbuhannya adalah juga sebesar 1, sehingga
(1 − ℎ1 )[𝑎1 + 𝑎2 𝑏1 (1 − ℎ2 ) + 𝑎3 𝑏1 𝑏2 (1 − ℎ2 )(1 − ℎ3 ) + ⋯ +
𝑎3 𝑏1 𝑏2 ⋯ 𝑏𝑛−1 (1 − ℎ2 )(1 − ℎ3 ) ⋯ (1 − ℎ𝑛 )] = 1
(2.3)
Persamaan ini menempatkan sebuah kendala pada banyaknya bagian pemanenan
yang diperbolehkan. Hanya nilai-nilaiℎ1 , ℎ2 , ⋯ , ℎ𝑛 yang memenuhi persamaan
(2.3) dan yang terletak di dalam [0,1] yang dapat menghasilkan hasil yang dapat
dibenarkan.
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Dengan mengikhtisarkan hasil-hasil yang kita dapatkan sebegitu jauh,
maka kita lihat banyak sekali pilihan nilai-nilaiℎ1 , ℎ2 , ⋯ , ℎ𝑛 yang akan
menghasilkan sebuah nilai yang dibenarkan. (Anton, 2004)
Metoda
Penelitian ini dilaksanakan di Balai Perikanan dan Budidaya Laut Lombok
dan Laboratorium Matematika FMIPA Universitas Mataram.Rancangan penelitian
dimulaidengan menganalisis kebijaksanaan pemanenan sapi secara periodik yang
dapat dibenarkan. Dilanjutkan dengan menentukan distribusi umur pada awal
periode pertumbuhan dan pada akhir periode pertumbuhan. Selanjutnya
mengkonstruksi matriks pemanenan Abalone di Pulau Lombok. Hasil dari matriks
pemanenan tersebut dimodifikasidengan matriks Leslie yang kemudian ditentukan
.
⦁ Balai Perikanan danBudidaya Laut Lombok
⦁ Laboratorium Matematika FMIPA Universitas Mataram
data penelitian
umur maksimum
abalone betina
monitoring
dan analisis

pembagian polulasi abalone
berdasarkan kelompok umur

jumlah populasi
abalon betina

daya tahan hidup

angka kelahiran
matriks Leslie

analisis matlab

nilai eigen
akar Perron
pengujian model

kebijaksanaa
n
pemanenan
monitoring
dan analisis

Model Leslie

distribusiumur pada awal
periodepertumbuhan

distribusiumur pada akhir
periodepertumbuhan

matriks
pemanenan
modifikasi matriks

analisis matlab
nilai eigen
pengujian
hasil

kondisi optimum

Gambar 2. Skema tahapan metode penelitian induktif
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nilai eigennya berdasarkan analisis software Matlab. Pada akhirnya, hasil nilai
eigen ini dapat menentukan banyaknya bagian betina dari tipe kelompok umur
yang dipanen di bawah kebijaksanaan panen yang dapat dibenarkan. Tahap akhir
adalah menyimpulkan kondisi optimum dari kombinasi pemanenan sapi yang
diterapkan pada golongan umur yang berbeda-beda.
Metode penelitian yang dilakukan adalah metode induktif, yaitu dengan
mengumpulkan data-data dan referensi-referensi untuk melakukan analisis
sehingga diperoleh bentuk umum secara matematis dan dapat ditarik suatu
kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Selanjutnya berdasarkan pengambilan data primer ke Balai Perkanan
Budidaya Laut Lombok di Sekotong, Lombok Barat, diperoleh data banyaknya
abalon berdasarkan panjang cangkangnya, yang dibagi menjadi 4 kelompok umur,
yaitu
Tabel 1. Data Banyaknya Abalon Berdasarkan Kelompok Umur
Banyaknya
Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV
abalone
(0-6) bulan (6-12) bulan (12-18) bulan (18-24) bulan
Tahun 2015
1200
1016
924
864
Tahun 2016
1600
1200
968
720

Daya Tahan Hidup (Survival Rate)
Berdasarkan jumlah populasi abalon yang terdiri dari 4 kelompok usia yaitu
kelompok I : [0 – 6) bulan, kelompok II : [6-12) bulan, kelompok III : [12 – 18)
bulan, kelompok IV : [18-24) bulan, sehingga terdapat 3 angka daya tahan hidup
yaitu daya tahan hidup menuju kelompok usia II (SR II), daya tahan hidup menuju
kelompok usia III (SR III), dan daya tahan hidup menuju kelompok usia IV (SR
IV). Daya tahan hidup diperoleh dari perbandingan jumlah abalon pada kelompok
𝑛 pada tahun ke𝑡 dengan jumlah abalon kelompok 𝑛 − 1 pada tahun ke 𝑡 − 1
dengan rumusan sebagai berikut:
𝐵𝑡

𝑆𝑅𝐼𝐼 =

𝐼𝐼
∑𝑛
1 ( 𝑡−1 )
𝐵
𝐼

𝑛

𝑡

𝑡

, 𝑆𝑅𝐼𝐼𝐼 =

𝐵𝐼𝐼𝐼
∑𝑛
1 ( 𝑡−1 )
𝐵𝐼𝐼

𝑛

, 𝑆𝑅𝐼𝑉 =

𝐵𝐼𝑉
∑𝑛
1 ( 𝑡−1 )
𝐵𝐼𝐼𝐼

𝑛

dimana,
𝐵𝐼𝑡
= jumlah populasi abalon usia kelompok I pada tahun 𝑡
𝑡−1
𝐵𝐼
= jumlah populasi abalon usia kelompok I pada tahun 𝑡 − 1
𝐵𝐼𝐼𝑡
= jumlah populasi abalon usia kelompok II pada tahun 𝑡
𝑡−1
𝐵𝐼𝐼
= jumlah populasi abalon usia kelompok II pada tahun 𝑡 − 1
𝑡
𝐵𝐼𝐼𝐼
= jumlah populasi abalon usia kelompok III pada tahun 𝑡
𝑡−1
𝐵𝐼𝐼𝐼
= jumlah populasi abalon usia kelompok III pada tahun 𝑡 − 1
𝑡
𝐵𝐼𝑉
= jumlah populasi abalon usia kelompok IV pada tahun 𝑡
𝑡−1
𝐵𝐼𝑉
= jumlah populasi abalon usia kelompok IV pada tahun 𝑡 − 1
[Yokoyama, 1997]
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Berdasarkan rumusan di atas, didapatkan daya tahan hidup tiap kelompok
usia adalah SR II = 1, SR III = 0,9527, dan SR IV = 0,7792.
Angka Kelahiran (Age Birth)
Angka kelahiran diperoleh dari perbandingan jumlah populasi abalon
kelompok usia I pada tahun ke 𝑡 dengan jumlah populasi abalon kelompok usia
IV pada tahun t-1 secara matematika dirumuskan sebagai berikut:
∑ 𝐵𝑖𝑡−1
𝐵1𝑡
𝐴𝐵 =
𝑛
∑ 𝐵𝑖𝑡 = Jumlah Dewasa yang produktif
𝐵1𝑡−1 = Jumlah Kelas Usia termuda di tahun berikutnya
[Yokoyama, 1997]
Sehingga didapatkan angka kelahiran abalondari induk kelompok usia IV di
Pulau Lombokadalah 1,8518.
Matriks Leslie dan Akar Perron
Dari hasil angka kelahiran dan angka daya tahan hidup dapat
dimodelkansuatu Matriks Leslie sebagai berikut
0
0
1,8518 
0
1
0
0
0 
L
0 0,9527
0
0 


0
0,7792
0 
0

Dengan menggunakan software matlab diperoleh nilai-nilai eigennya
adalah 1  -1,0828i 2  1,0828, 3  0  1,0828i, 4  0  1,0828i . Sehingga
akar perronnya adalah  p  1,0828 . Lebih lanjut, model Leslie dari pertumbuhan
populasi abalon di Pulau Lombok dapat dinyatakan dengan 𝑋 𝑘 = 𝐿𝑋 (𝑘−1) , 𝑘 =
1,2,3, …
Selanjutnya sesuai dengan teorema dalam Prayanti (2010), Model Leslie
tersebut dapat diwakili oleh akar Perron, yaitu jika λ1 adalah akar Perron dari
Matriks Leslie (L) maka X k = L X (k−1) dapat diwakili oleh X k =
λ1 X (k−1) .Sehingga berdasarkan fakta tersebut.matriks Leslie (𝐿) di atas dapat
diwakili dengan suatu konstanta yaitu akar Perron dari matriks tersebut, sehingga
modelnya menjadi X k  1,0828 X ( k 1) .
Akar Perron lebih dari 1, ini berarti bahwa pertumbuhan populasi abalon
akan terus bertambah dengan akar Perron sebesar 1,0828, artinya pertumbuhan
populasi abalon di Pulau Lombok akan meningkat tiap tahunnya sebesar 8,28%.
Untuk menjelaskan model pemanenan secara matematis, misalkan 𝑋 =
[𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 ]adalah vektor distribusi umur dari populasi pada permulaan
pertumbuhan tersebut.Jadi adalah banyaknya betina dalam kelompok ke-i yang
dibiarkan tidak dipanen.
Jika 𝐿 adalah matriks Leslie yang menjelaskan pertumbuhan populasi itu,
maka vektor 𝐿𝑥 adalah vektor distribusi umur dari populasi itu pada akhir periode
pertumbuhan.Misalkan ℎ𝑖 , untuk 𝑖 = 1, 2, 3,4 adalah banyaknya bagian betina
dari kelompok ke-i yang dipanen. Jika abalone ditangkap secara acak, maka
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banyaknya bagian yang sama dari setiap kelompok umur telah dipanen, makaℎ1 =
1
1
ℎ2 = ⋯ = ℎ𝑛 ,sehingga𝐿𝑥 = (1−ℎ) 𝑥.Jadi (1−ℎ) harus merupakan nilai eigen
positif 𝜆1 yang unik dari matriks pertumbuhan Leslie 𝐿 tersebut. Yakni𝜆1 =
1
(1−ℎ), dengan memecahkannya untuk banyaknya bagian pemanenan ℎ, maka kita
1

mendapatkan ℎ = 1 − (𝜆 ).
1

Terlihat bahwa semakin besar 𝜆1 , maka banyaknya bagian hewan yang
dapat dipanen tanpa mengosongkan populasi tersebut akan semakin besar. Nilai
𝜆1 haruslah lebih besar dari 1 supaya banyaknya bagian pemanenan ℎ tersebut
terletak di dalam interval (0,1). Banyaknya bagian pemanenan ℎ adalah
ℎ = 1 − (1⁄𝜆𝑝 ) = 1 − (1⁄1,0828) = 0,07646842
Jadi, kebijaksanaan pemanenan yang merata adalah suatu kebijaksanaan di mana
7,64% dari abalone dari setiap kelompok usia tersebut dipanen setiap tahun.
Vektor distribusi dari abalone tersebut setelah panen adalah
1
1
1
𝑏1 ⁄𝜆1
⁄
1 1,0828
0,9235
𝑥1 = 𝑏1 𝑏2⁄𝜆1 2 = 0,9527⁄1,1724 = [
]
0,8126
3
0,7423⁄1.2695
𝑏1 𝑏2 𝑏3⁄𝜆1
0,5847
[
]
[
]
Jadi, dari populasi abalone yang termasuk populasi 0-6 bulan, tidak ada abalone
yang dipanen. Dari populasi abalone yang berusia 6-12 bulan, ada 7,65% abalone
yang dipanen. Dari populasi abalone yang berusia 12-18 bulan, ada 18,74%
abalone yang dipanen. Sedangkan dari populasi abalone dewasa, ada 41,53%
abalone yang dipanen setiap tahunnya.
KESIMPULAN
Kondisi optimum dari kombinasi pemanenan abalone yang diterapkan
pada golongan umur yang berbeda-beda adalah populasi abalone yang termasuk
populasi 0-6 bulan, tidak ada abalone yang dipanen. Dari populasi abalone yang
berusia 6-12 bulan, ada 7,65% abalone yang dipanen. Dari populasi abalone yang
berusia 12-18 bulan, ada 18,74% abalone yang dipanen.; sedangkan dari populasi
abalone dewasa, ada 41,53% abalone yang dipanen setiap tahunnya.
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ABSTRAK
Penelitian ini didasari dengan fenomena perkembangan kawasan permukiman
yang berdampak terhadap krisis lahan pertanian di Kota Mataram, sehingga perlu
adanya identifikasi perubahan fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman
di Kota Mataram. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perubahan
fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman di Kota Mataram pada tahun
2011-2015. Metode yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dan kuantitatif melalui
analisis pertumbuhan kawasan pemukiman dengan pendekatan eksponensial sederhana
dan analisis daya tampung lahan dengan pendekatan secara deskriptif kuantitatif. Hasil
yang diperoleh dari penelitian ini yaitu adanya penyusutan dari luasan lahan pertanian
pada tahun 2011 seluas 2.880 Ha dan pada tahun 2015 menjadi 2.763 Ha atau lahan
pertanian dalam kurun waktu 5 tahun mengalami penyusutan seluas 117,31 Ha. Dari
luas lahan yang mengalami penyusutan tersebut, 75% atau seluas 87,8 Ha lahan
pertanian dialihfungsikan sebagai kawasan permukiman, sehingga untuk lahan
permukiman mengalami peningkatan dari luas lahan dari tahun 2011 seluas 2.313 Ha
menjadi 2.401 Ha di tahun 2015. Berdasarkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Mataram tahun 2011-2031 luas lahan dengan peruntukan kawasan permukiman
adalah seluas 2.039 Ha. Sebagai arahan pelestarian kawasan pertanian untuk
mewujudkan keselarasan penggunaan lahan dengan peruntukan sebagai kawasan
permukiman maka dilakukan pembangunan perumahan dan permukiman secara vertikal
dan menerapkan konsep hunian berimbang, perencanaan kawasan permukiman baru
yang diarahkan pada lahan pertanian beririgasi non teknis, mempertahankan pola klaster
permukiman untuk menghindari penyatuan kawasan permukiman, serta pemenuhan
kebutuhan terhadap ruang terbuka hijau.
Kata Kunci: Perubahan Fungsi Kawasan, Permukiman, Pertanian, Daya tampung
lahan.
ABSTRACT
This research is based on the phenomenon of residential areas that have an
impact on agricultural land crisis in Mataram, thus the need for the identification of
changes in the function of agricultural area into a residential area in the city of
Mataram. The purpose of this study was to determine the rate of change in the function
of agricultural areas into residential areas in the city of Mataram in 2011-2015. The
method used is a qualitative and quantitative description through analysis of the growth
of residential areas with simple exponential approach and analysis capacity of the land
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with quantitative descriptive approach. Results obtained from this research that the
shrinkage of agricultural land area in 2011 covering an area of 2,880 hectares and in
2015 to 2,763 hectares or agricultural land within a period of 5 years experience
shrinking area of 117.31 hectares. Of land area experiencing depreciation, 75%, or an
area of 87.8 hectares of agricultural land converted as residential areas, so as to land
the settlements has increased the land area of 2011 covering an area of 2,313 hectares
to 2,401 hectares in 2015. Based on Spatial Planning Policy the city of Mataram in
2011-2031 allotment of land to the settlement area is an area of 2,039 hectares. As the
direction of the preservation of agricultural areas to realize harmony land use
designation as a residential area so do housing and settlement development vertically
and apply the concept of balanced residential, area planning new settlements directed
at agricultural land irrigated non-technical, maintain the pattern of clusters of
settlements to avoid pooling area settlements, as well as the fulfillment of the green
open space.
Keywords : Change function of the area, Settlement, Agriculture, land carrying
capacity.
LATAR BELAKANG
Kota Mataram adalah salah satu kota yang memiliki banyak fungsi.sebagai ibu kota
provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan
Nasional (PKN) dalam Peraturan Daerah no. 3 tahun 2010 tetang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahum 2009-2029. Sesuai dengan kedudukannya
tersebut, maka fungsi dan peran Kota Mataram yaitu sebagai pusat pemerintahan
Provinsi NTB sekaligus pusat pemerintahan Kota Mataram, sebagi simpulan koleksi
distribusi barang dan jasa regional, serta penduduk di provinsi NTB, sebagai pusat
pengolaha hasil-hasil pertanian dan kelautan, sebagai pusat pelayanan umum, seperti
pendidikan, kesehatan dan peribadatan, sebagai daya tarik terhadap kota-kota daerah
belakang secara khusus dan kota-kota kabupaten di provinsi NTB pada umumnya dan
sebagai salah satu tujuan wisata di provinsi NTB.
Dengan kedudukan dan fungsi yang diembatnya tersebut maka Kota
Matarammemiliki kecenderungan perubahan pengguaan lahan dari non terbagun
menjadi lahan terbangun. Data pertahanan nasional Kota Mataram dapat diketahui
bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi perubahan penggunaan pola
penggunaan lahan, perubahan terbesar terjadi pada lahan pertanian. Kencenderungan
lain yang terjadi adalah peningkatan jumlah penduduk yang terjadi baik secara alami
maupun dikareakan migrasi. Data dari dinas pendudukan dan catatan sipilKota Mataran
menunjukan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi penambahan jumlah
penduduk 42.764 jiwa dengan rata-rata tinggat pertumbuhan sebesar 2,12%.
Pertumbuhan tersebut tentu saja meningkatkan kebutuhan akan hinuan. Kebutuhan
rumah di Kota Mataram pada tahun 2015 sebanyak 124.839 unit , sedangkan jumlah
rumah yang tersedia sebanyak 101.415 unit saja.
Perkembangan jumlah ini sejalan dengan perkembangan luas kawasan permukiman
dimana telah terjadi peningkatan luas daru 2.313,32 Ha pada tahun 2011 menjadi
2.401,12 Ha pada tahun 2015. Luasa 2.401,12 Ha mempunyaiprosetase sebesar 39,16 %
dari keseluruhan Kota Mataram. Prosentase ini telah melampaui luas perencanaan
penggunaan lahan utuk permukiman dalam RTRW Kota Mataram dimana pada tahun
2031 direncanakan seluas 33,25%.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang terjadi terkaitan
perubahan fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman di Kota Mataram
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tahun 2011-2015 yaitu pertumbuhan penduduk Kota Matarambaik yang terjadi secara
alami maupun diakibatkan migrasi cukup tinggi sejalan dengan pertumbuhan jumlah
rumah tangga yang berdampak pada tingginya angka kebutuhan hunian diKota
Mataram, jumlah rumah yang ada di Kota Mataram masih lebih sedikit dibandingkan
dengan jumlah rumah tangga yang ada sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan
hunian dan mengakibatkan terjadinya ketiadaan ketersediaan rumah atas jumlah
kebutuhan rumah. Kebutuhan hunian yang tinggi sebagai akibat pertumbuhan penduduk
yang tinggi mengakibatkan kebutuhan lahan untuk kawasan pemukiman terus
meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2015 luas lahan untuk pemukiman mencapai
39,16% dari luas wilayahKota Mataram,.dampak lain dari pertumbuhan kawasan
permukiman yaitu menyusutnya lahan pertanian yang dialih fungsikan sebagai kawasan
permukiman.
Adapun rumusan masalah dari penelitian identifikasi perubahan fungsi kawasan
pertanian menjadi kawasan permukiman di Kota Mataramadalah sebagai berikut :
1. Sejauh manakah perubahan fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan
permukiman di Kota Mataram pada tahun 2011 hingga 2015?
2. Seberapa banyakah kebutuhan rumah sesuai dengan jumlah kepala keluarga di
Kota Mataram pada tahun 2011 hingga 2015?
3. Bagaimana daya tampung lahan pertanian di Kota Mataramuntuk memenuhi
kebutuhuan kawasan permukiman yang sesuai bagi masyarakat?
Tujuan dari penelitian perubahan fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan
permukiman di Kota Mataram di Kota Mataram adalah sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi perubahan fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan
permukiman di Kota Mataram pada tahaun 2011 hingga 2015.
2. Menganalisis kebutuhan rumah sesuai dengan jumlah kepala keluarga di Kota
Mataram pada tahun 2011 hingga 2015.
3. Menganalisisdaya tampung lahan pertanian di Kota Mataram untuk memenuhi
kebutuhuan kawasan permukiman yang sesuai bagi masyarakat.
BAHAN DAN METODA
Jenis Penelitian
Jenis peneliatian yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian deskriptif
yang merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan
fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan
manusia. Fenomena tersebut dapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan,
hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena
lainnya (Sukmadinata, 2006: 72).
Analisis Data
Analisis perubahan fungsi kawasan lahan pertanian dengan teknik overlay peta
Overlay peta yaitu metode tumpang susun yang bisa digunakan dengan aplikasi
perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (GIS) versi10.1 sampai diperoleh hasil luas
lahan pertanian yang di alih fungsikan sebagai kawasan permukiman, kebutuhan peta
yang dapat di overlay pada analisis ini yaitu peta lahan pertanian dan peta lahan
permukiman dalam kurun waktu tahun 2011-2015.
Analisis Ketersediaan rumah atas jumlah kebutuhan rumah(Baclokg)
Analisis ketersediaan rumah atas jumlah kebutuhan rumah bertujuan untuk
mengetahui tingkat kebutuhan hunian ataupun kekurangan hunian sesuai dengan jumlah
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kepala keluarga yang ada pada suatu wilayah (Muh.Dimyati, 2010). Dengan demikian
persamaan untuk mengetahui angka backlog dapat dirumuskan dengan jumlah kepala
keluarga dikurangi jumlah hunian.
Analisis daya tampung lahan
Analisis daya tampung lahan akan mengacu pada Keputusan Meteri
NegaraPerumahan Dan Pemukiman No.09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pegembangan Perumahan Dan Permukiman
Di Daerah. Dengan skema analisis daya tampung lahan sebagai berikut.
Luas lahan bagi
permukiman dan
infastruktur baru
Luas Lahan Bagi
Permukiman Baru
70%

Luas Lahan Bagi
Infrastuktur Baru 30%
Proporsi luas lahan
permukiman
1:3:6

Luas lahan Proporsi 1

Luas lahan Proporsi 1

Luas lahan Proporsi 1

70%x10%

70%x30%

70%x60%

Sumber:

Keputusan
Meteri
No.09/KPTS/M/IX/1999

Negara

Perumahan

Dan

Pemukiman

Gambar 1 Ketentuan Proporsi Perbandingan Luas Lahan Permukiman Baru
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Wilayah Kota Mataram
Secara geografi Kota Mataram terletak pada ujung sebelah barat lombok serta
berada di posisi 116004”-116010” bujur timur dan 08033”-08038” lintang selatan dengan
batas-batas wilayah sebagai berikut:
 Utara : Kec. Gunung sari dan Desa Lingsar Kab. Lombok Barat
 Timur : Kec. Narmada dan Dese Lingsar Kab. Lombok Barat
 Selatan : Kec. Labuapi Kab. Kombok barat
 Barat : Selat Lombok
Kota Mataram memiliki luas wilayah daratan sebesar 61,30 Km2(6.130Ha) dan
luas wilayah perairan sebesar 56,80 Km2(5.680 Ha). Secara administratif Kota Mataram
terbagi dalam 6 (enam) wilayah kecamatan dan 50 kelurahan. Kecamatan dengan
wilayah administratif terluas adalah Kecamatan Selaparan dengan luas 1.077,16 Ha dan
Kecamatan Ampenan mempunyai wilayah terkecil dengan luas 945,29 Ha. Rincian luas
tiap kecamatan di Kota Mataramdapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
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Tabel 1. Luas Kecamatan Di Kota Mataram Tahun 2015
No
Kecamatan
Luas wilayah (Ha)

Persetase(%)

1

Ampenan

945,29

15,42

2

Cakranegara

967,02

15,77

3

mataram

1.076,53

17,56

4

sandubaya

1.032,00

16,83

5

Sekarbela

1.032,00

16,83

6

selaparang

6.130,03

100

Sumber : Kota Mataram dalam angka 2015
Jumlah, Kepadatan Dan Pertumbuhan Penduduk
Jumlah penduduk Kota Mataram pada tahun 2015 mencapai 445.607
jiwa.Jumlah ini aka terus mengalami peningkatan,tercatat pada 5 (Lima) tahun terakhir
jumlah peduduk telah mengalami peambahan sebanyak 42.724 jiwa ( Pertumbuhan
penduduk Kota Mataram dibahas pada sub bab selanjutnya).Wilayah dengan penduduk
terbanyak berada di kecamatan Ampenan dengan jumlah penduduk sebanyak 91.232
jiwa,sedangkan kecamatan sukabela menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling
sedikit yaitu 56.182 jiwa.
Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk
dengan luas Wilayah yang ditempati.Tingkat kepadatan penduduksecara umum di
wilayah Kota Mataram masih masuk kedalam kategori rendah (sesuai dengan standar
SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di
perkotaan)yakni sekitar 73 jiwa/Ha.Kecamatan dengan kepadatan paling tinggi adalah
kecamatan Ampenan dengan kepadatan 97 jiwa/Ha,sedangkan kecamatan sukarbela
menjadi yang paling rendah dengan kepadatan 54 jiwa/Ha
Tabel 2Jumlah Penduduk Kota Mataram Tahun 2015
No
Kecamatan
Jumlah Penduduk
Luas Wilayah(Ha)
(Jiwa)
1
2
3
4
5
6

Kepadatan
(Jiwa/Ha)

Ampenan
Cakranegara
Mataram
Sandubaya
Sekarbela
Selaparang

91.232
74.688
82.580
65.909
56.182
75.015

945,29
967,02
1.076,53
1.032,00
1.032,00
1.077,16

97
77
77
64
54
70

Jumlah

445.606

6130

73

Sumber: Dinas Kepadatan Penduduk Dan Catatan Sipil
. Adapun pertumbuhan penduduk menunjukan tingkat laju pertambahan jumlah
penduduk yang terjadi tiap tahunnya.Jumlah penduduk di Kota Mataram selama 5
(Lima) tahun terakhir rata- rata pertumbuhan penduduk Kota Mataram adalah sebesar
2,12%.Rician pertumbuhan jumlah penduduk Kota Mataram dalam 5 (Lima) tahun
terakhir dapat dilihat pada gambar 2 berikut:
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8.000%
7.000%
6.000%
5.000%
4.000%
3.000%
2.000%
1.000%
.000%
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Ampenan
6.880%
6.740%
.740%
.740%

Cakranegara
7.040%
6.570%
1.070%
1.070%

Mataram
5.250%
4.980%
1.110%
1.100%

Sandubaya
2.860%
2.780%
1.010%
1.490%

Sekarbela
1.260%
1.230%
1.580%
1.750%

Selaparang
.830%
.820%
.770%
.760%

Sumber: Hasil Analisis 2016
Gambar 2. Diagram Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram Tahun 2015
Perubahan Fungsi Kawasan Pertanian
Penggunaan lahan untuk fungsi pertanian di Kota Mataram terus megalami
penurunan di setiap tahunnya.meskipun pada saat ini masih paling luas penggunaan
lahannya,namun selama 5 (Lima) tahun terakhir luas lahan pertanian di Kota Mataram
megalami penurunan seluas 117,31 Ha yakni seluas 2,880,80 Ha pada tahun 2011
menjadi 2.763,49 Ha pada tahun 2015.Penurunan luasan lahan pertanian disebabkan
karena semakin tigginya kebutuhan lahan diKota Mataram sebagai akibat dari
perkembangan wilayah. Adapun kebutuhan lahan tertiggi adalah untuk fungsi
permukiman dan perdagangan/jasa.luas lahan untuk pemukiman di Kota Mataram terus
meningka,tercatat selama 5 ( Lima) tahun terakhir luasnya meningkat 87,80 Ha.pada
tahun 2011 luasan lahan untuk fungsi permukiman adalah seluas 2.313,32 Ha dan
menigkat menjadi 2.401,12 Ha pada tahun 2015.Untuk lebih jelasnya mengenai
perubahan pegunaan lahan di Kota Mataram dapat dilihat pada Tabel 3 serta Gambar 3
dan Gambar 4 berikut.

Tabel 3Neraca Perubahan Penggunaan LahanKota Mataram Tahun 2011 - 2015
No

Penggunaan Lahan

Luas (2011)

Luas (2015)

Perubahan Lahan
Pertambahan

1

Perumahan

2.313,32

2.401,12

2

Lapangan olah raga

46,10

46,10

3

Kuburan

51,64

51,64

4

Perkanotran

115,24

115,45

0,21

5

Pendidikan

145,47

151,82

6,35

6

Kesehatan

18,95

23,37

4,42

7

Peribadatan

63,21

63,33

0,12

8

Pasar

67,35

68,35

1,00

9

Pertokoan

93,60

102,78

9,18

0,40

1,56

1,16

87,8

10

Warung

11

Hotel

18,90

18,91

0,01

12

Pergudangan

49,97

52,01

2,04

13

Industri dan jasa

51,75

52,24

0,49

14

Taman kota

6,10

6,07

15

Tanah di peruntukan

16

Lahan pertanian

125,32

129,88

2.880,80

2.763,49

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

Pengurangan

0,03
4,56
117,31

1079
17

Tanah tidak di usahakan
Jumlah

81,88

81,88

6.130,00

6.130,00

117,34

Sumber: Hasil Analisis 2016

Sumber: Hasil Analisis 2016
Gambar 3 Kawasan Permukiman Kota Mataram Tahun 2015

Sumber: Hasil Analisis 2016
Gambar 4 Pertumbuhan Kawasan Permukiman tahun 2011-2015
Ketersediaan Rumah Atas Jumlah Kebutuhan Rumah (Backlog)
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Jumlah keluarga di Kota Mataram pada tahun 2015 mencapai 125,389
keluarga.Jumlah KK masih belum mampu di imbangi dengan ketersediaan rumah yang
baru mencapai 101.415 unit.dari jumlah rumah yang tersedia tersebut,maka angka
kekurangan ketersediaan rumah atas kebutuhan rumah (backlog) di Kota Mataram pada
tahun 2015 sebanyak 23.974 unit rumah.Rincian angka backlog di Kota Mataram pada
tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut :
Tabel 4. Perbandingan Ketersediaan Rumah Atas Kebutuhan RumahKota
Mataram Tahun 2015
No Kecamatan
Jumlah
Jumlah
Rasio
Jumlah Kebutuhan
Penduduk Keluarga Penduduk
Rumah
Rumah
(KK)
(Jiwa/KK)
(Unit)
(Unit)
1
2
3
4
5
6

Ampenan
Cakranegara
Mataram
Sandubaya
Sekarbela
Selaparang

Jumlah

91.232
74.688
82.580
65.909
56.182
75.015

25.224
21.499
22.975
18.400
15.785
21.506

4
3
4
4
4
3

20.756
16.183
18.295
15.055
13.599
17.527

4.468
5.316
4.680
3.345
2.186
3.979

445.606

125.389

4

101.415

23.974

Jumlah Ideal Kebutuhan Rumah Kota Mataram

125.389

Sumber: Hasil Analisis 2016
Anaisis Daya Tampung Lahan Pertanian Sebagai Upaya Penyediaan Lahan
Permukiman
Sesuai dengan Keputusan Meteri NegaraPerumahan Dan Pemukiman
No.09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan
Pegembangan Perumahan Dan Permukiman Di Daerah (RP4D),dari hasil analisis yang
diperoleh untuk pengembangan perumahan baru yakni sebanyak 23.974 unit dengan
luas 719 Ha, hasil dari analisis ini berdampak terhadap perubahan lahan atau alihfungsi
lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan daya tampung hunian dari luas lahan
pertanian 2.763 Ha menjadi 2.044 Ha, dengan sisa daya tampung rumah yang tersedia
tersebut maka pengambil kebijakann dalam hal ini pemerintah harus memikirkan
strategi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan hunian serta mengantisipasi terjadinya
alihfungsi lahan pertanian..
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Tabel 5. Daya Tampung Lahan Pertanian Sebagai Upaya Penyediaan Lahan Permukiman Kota Mataram Tahun 2015
Luas Lahan
Permukiman
(Ha)

Jumlah
Hunian
(Unit)

a
2.401

b
101.415

Jumlah Kebutuhan
Keluarga
Hunian
(KK)
(Unit)
c
125.389

d= c-b
23.974

Sumber: Hasil Analisis 2016
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Luas
Lahan
Pertanian
(Ha)
e
2.763

Luas Lahan
Luas Lahan Untuk Permukiman
Untuk
Baru (Ha)
Hunian Baru Tipe Besar Tipe Sedang Tipe Kecil
(Ha)
719

f=(d* Asumsi SNI 03-1733-2004)
143,84
287,69
287,69
Daya Tampung Hunian Baru (Unit)
Tipe Besar Tipe Sedang Tipe Kecil
2.397
7.192
14.384

Ketersedian Lahan
Pertanian Di Kota
Mataram (Ha)
j=e-f
2.044
Total
23.974
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka
kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Selama 5 (Lima) tahun terakhir, tahun 2011 hingga 2015 luas lahan pertanian
di Kota Mataram megalami penurunan seluas 117,31 Ha yakni seluas 2,880,80
Ha pada tahun 2011 menjadi 2.763,49 Ha pada tahun 2015, adapun kebutuhan
lahan tertiggi adalah untuk fungsi permukiman dan perdagangan / jasa. luas
lahan untuk pemukiman di Kota Mataram terus meningka, tercatat selama 5 (
Lima) tahun terakhir luasnya meningkat 87,80 Ha.pada tahun 2010 luasan
lahan untuk fungsi permukiman adalah seluas 2.313,32 Ha dan menigkat
menjadi 2.401,12 Ha pada tahun 2015
2. Jumlah keluarga di Kota Mataram pada tahun 2015 mencapai 125,389
keluarga. Jumlah KK masih belum mampu diimbangi dengan ketersediaan
rumah yang baru mencapai 101.415 unit, maka angka kekurangan
ketersediaan rumah atas kebutuhan rumah (backlog) di Kota Mataram pada
tahun 2015 sebanyak 23.974 unit rumah.
3. Pengembangan perumahan baru di tahun 2015 sebanyak 23.974 unit dengan
luas lahan 719 Ha, hasil dari analisis ini berdampak terhadap perubahan lahan
atau alihfungsi lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan daya tampung
hunian dari luas lahan pertanian 2.763 Ha menjadi 2.044 Ha,
Saran
Beberapa pemikiran ataupun saran yang dapat menjadi arahan terkait
dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut.
1. Sebagai upaya pencegahan terjadinya perubahan kawasan pertanian yang di
alihfungsikan sebagai kawasan permukiman dengan cara pengembangan
rumah secara vertikal diharapkan dapat menjaga ketersediaan lahan untuk
pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang serta mempertahankan pola
klaster permukiman untuk menghindari penyatuan kawasan permukimandan
pemenuhan kebutuhan terhadap ruang terbuka hijau.
2. Dalam mengatasi kebutuhan lahan hunian berdasarkan angka backlog,
pengembangan kawasan permukiman dapat diarahkan pada wilayah yang
masih memiliki ketersediaan lahan serta di arahkan pada kawasan pertanian
beririgasi non teknis dengan mempertimbangkan kawasan konservasi atau
kawasan lindung
3. Melihat dari daya tampung lahan Kota Mataram yang semakin
terbatas,diharapkan pengendalian terhadap perizinan mendirikan bangunan
dapat di perketat dan mampu menjadi salah satu upaya pencegahan terjadinya
alihfungsi lahan pertanian serta meningkatkan efisiensidan efektifitas
pemanfaatan ruang dan tanah.
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INTEGRASI FREKUENSI APLIKASI INSEKTISIDA DAN VARIETAS
UNGGUL UNTUKMENGENDALIKAN HAMA UTAMA KEDELAI PADA
LAHAN SAWAH TADAH HUJAN DI LOMBOK TENGAH NTB
(INTEGRATION OF SOYBEAN PESTS CONTROL TECHNIQUE ON RAIN
FED AREA IN CENTRAL LOMBOK DISTRICT, WEST NUSA TENGGARA)
Tantawizal1) dan Abdullah Taufiq2)
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Nusa Tenggara Barat
Jln. Raya Peninjauan Narmada, Lombok Barat. PO BOX 1017 Mataram. 83371
2)
Balai Penelitian Tanaman Aneka kacang dan Umbi Malang
Jln. Raya Kendalpayak, P.O. BOX. 66 Malang, 65101
Email: tantowi_lombok@yahoo.com
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ABSTRAK
Serangan hama dan penyakit merupakan salah satu kendala peningkatan
produktivitas kedelai. Pengendalian hamadengan mengaplikasikan insektisida
tanpa memperhatikan jenis dan populasi hama di lapanganberdampak negatif bagi
lingkungan dan biaya produksi meningkat. Salah satu upaya peningkatan
produktivitas kedelai adalah perakitan varietas unggul. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh frekuensi aplikasi insektisida pada empat varietas
unggul kedelai terhadap populasi dan intensitas serangan hama serta hasil
produksi tanaman kedelai. Penelitian dilakukan di lahan sawah tadah hujan Desa
Stanggor, Kabupaten Lombok Tengah, bulan April – Juli 2015. Menggunakan
rancangan Strip plot dua faktor diulang tiga kali, sebagai faktor vertikal adalah
varietas (Anjasmoro, Argomulyo, Devon-1, dan Dena-1) faktor horizontal
teknologi pengendalian yaitu aplikasi insektisida mingguan (P1), aplikasi
insektisida berdasarkan nilai ambang kendali (P2), dan tanpa aplikasi insektisida
(P3). Kedelai ditanam tanpa olah tanah (TOT), pada plot 4 x 5m, jarak tanam 40 x
15 cm, dipupuk dengan pupuk kompos 2,5 ton/ha dan NPK 200 kg/ha. Hasil
penelitian diperoleh bahwa aplikasi insektisida P1 dan P2 mampu menurunkan
populasi S. litura 49.1 – 65.5%, E. terminaslis 21.1 – 24.3%, R. linearis 25.0 –
47.9%, dan menekan intensitas serangan S. litura 33.3 – 53.4%, E. terminaslis
45.4 – 55.7%, R. linearis 44.1 – 72.2% dibandingkan petak tanpa aplikasi
insektisida. Aplikasi insektisida juga mampu mempertahankan hasil panen sebesar
19.49 – 50% dibandingkan petak tanpa aplikasi insektisida.Dari hasil penelitian
ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi insektisida berdasarkan ambang kendali
lebih menguntungkan dari segi ekonomi. Varietas Devon-1 menunjukkan sifat
toleran hama lebih tinggi dibandingkan tiga varietas lainnya
Kata kunci: ambang kendali, hama, kedelai, varietas unggul.
.
ABSTRACT
Pests and diseases are one of the problems on soybean production. Control of
pests by applying insecticides without monitoring the type of pest population has a
negative impact on the environment and increased production costs. The use of
superior varieties is one strategy to improve soybean productivity. This study aims
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was to determine the effect of insecticides application on the population of pests
of four soybean varieties and its effect on soybean crop production. The study
was conducted in the rain fed areas at Stanggor village, Central Lombok District,
from April to July 2015. The study design was Strip plot design, two factors, and
three times replicates. As a vertical factor was soybean varieties (Anjasmoro,
Argomulyo, Devon-1, and Dena-1) and the horizontal factor was the application
of insecticides; (P1) weekly, (P2) based on economic threshold value, (P3)
control without insecticide application. Soybeans was planted without tillage (no
tillage), on a plot of 4 x 5m, a spacing of 40 x 15 cm, fertilized with compost 2.5
ton / ha and 200 kg NPK / ha. The result showed that the insecticide application
P1 and P2 were able to reduce the population of S. litura 49.1 - 65.5%, E.
terminaslis 21.1 - 24.3%, and R. linearis 25.0 - 47.9% respectively. P1 and P2
also reduce the damage intensity that caused by S. litura as much as 33.3 - 53.4%,
E. terminaslis 45.4 - 55.7%, R. linearis 44.1 - 72.2% compared to plots without
insecticide. Insecticide application was able to maintain yields by 19.49 - 50%
compared to plots without insecticide. In conclusion, the application of
insecticides based on control threshold is more advantageous in terms of economy
and environment. Devon-1 shows higher resistance to the compared to the other
three varieties (Anjasmoro, Argomulyo, and Dena-1).
Keywords: threshold, pests, soybean, superior varieties

LATAR BELAKANG
Kedelai merupakan komoditas pangan utama setelah padi dan jagung.
Kebutuhan kedelai dalam negeri terus mengalami peningkatan, pada tahun 2013
kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,4 juta ton, sedangkan produksi kedelai
nasional hanya mencapai 850 ribu ton atau 35% dari kebutuhan nasional, sehingga
pemerintah menginpor 1,55 juta ton (Dirjen Tanaman Pangan, 2013). Salah satu
kendala dalam upaya peningkatan produksi kedelai adalah serangan hama.
Beberapa hama penting tanaman kedelai yang menyebabkan kehilangan
hasil produksi diantaranya adalah hama pemakan daun ulat grayak Spodoptera
litura Fabricius (Lepidoptera: Noctuidae) yang dapat menyebabkan kehilangan
hasil hingga 80%, bahkan tanaman puso apabila tidak dikendalikan (Marwoto dan
Suharsono 2008). Hama pemakan daun lainnya yaitu ulat jengkal Plusia chalcites
Est (Lepidoptera: Noctuidae) yang ditemukan di 14 provinsi di Indonesia dengan
rata-rata luas serangan 5.000 ha/tahun (Arifin, 1992). Namun kehilangan hasil
akibat serangan hamaP. chalcites pada tanaman kedelaidi Indonesia belum
dilaporkan (Inayati & Marwoto, 2011). Hama lain yang menyerang daun adalah
hama wereng daun Empoasca terminalis Distant (Homoptera: Cicadellidae) yang
menyebabkan kehilangan hasil mencapai 26% apabila tidak dikendalikan
(Nasruddin et al. 2014).
Hama yang tidak kalah pentingnya adalah hama pengisap polong Riptortus
linearis (F.) (Hemiptera: Alydidae) karena dapat menyebabkan kehilangan hasil
mencapai 80%.(Tengkano et al. 1988). dan penyebarannya meliputi seluruh sentra
produksi kedelai di Indonesia (Tengkano et al. 2006).
Lahan sawah tadah hujan di Kabupaten Lombok Tengah, salah satunya
terdapat di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat, hanya bisa dimanfaatkan dua
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musim tanam karena kendala air irigasi yang hanya mengandalkan air hujan
dengan pola tanam padi – kedelai kemudian tidak ditanami. Selain masalah air
kendala utama petani kedelai di Desa Setanggor adalah serangan hamaS. litura
yang pada tahun 2013 menyebabkan petani mengalami kehilangan hasil produksi
mencapai 50-75% (komunikasi pribadi). Sampai saat ini, pengendalian hama
kedelai di Desa Setanggor Kabupaten Lombok Tengah masih mengandalkan
insektisida yang diaplikasikan secara terjadual dengan frekuensi tiap satu minggu
atau lebih tanpa memperhatikan keadaan populasi hama di lapangan.
Penggunaan insektisida yang berlebihan sehingga seringkali menimbulkan
dampak negatif yang merugikan secara ekonomis dan ekologis (Arifin, 1992).
Seperti resistensi hama sasaran, resurjensi, terbunuhnya musuh alami dan
serangga berguna lainnya, serta pencemaran lingkungan (Michaud & Angela
2003; Prayogo, 2011).
Mengingat kelemahan aplikasi insektisida terjadual tersebut, maka untuk
mengendalikan hama kedelai harus digunakan konsep Pengendalian Hama
Terpadu (PHT) yaitu aplikasi insektisida dilakukan didasarkan pada jenis dan
populasi hama sasaran atau hanya dilakukan apabila populasi melewati ambang
kendali. PHT dapat menguntungkan dari segi biaya produksi dan mengurangi
dampak negatif akibat aplikasi insektisida yang berlebihan.
Salah satu komponen PHT lainnya adalah menggunakan varietas yang
tahan terhadap serangan hama tanaman kedelai. Di NTB hususnya di Kabupaten
Lombok Tengah varietas Anjasmoro dan Argomulyo merupakan varietas yang
sangat familiar dan disukai petani kedelai karena berbiji besar dan hasil tinggi,
akan tetapi serangan hama pemakan daun S. litura pada kedua varietas ini tinggi
sehingga merugikan petani (Komunikasi pribadi), karena itu untuk
memperkenalkan VUB lain pada petani Loteng, pada penelitian ini juga ditanam
dua varietas unggul baru dengan harapan petani memiliki varietas alternative lain
yang lebih tahan terhadap serangan hama untuk ditanam. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh integrasi aplikasi insektisida dengan penggunaan
varietas unggul kedelai untuk mengendalikan hama utama kedalai pada lahan
sawah tadah hujan di Kabupaten Lombok Tengah.
BAHAN DAN METODA
Penelitian dilakukan di lahan sawah tadah hujan Desa Setanggor
Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Penanaman dilakukan bulan
April sampai dengan Juli 2015. Penelitian menggunakan rancangan strip plot dua
faktor. Faktor pertama (vertikal) adalah varietas (empat varietas) sesuai untuk
lahan sawah, Anjasmoro (V1), Argomulyo (V2), Devon-1 (V3), dan Dena-1 (V4).
Faktor kedua (horizontal) adalah paket teknologi pengendalian hama, terdiri atas
tiga paket, yaitu aplikasi insektisida mingguan (P1), aplikasi insektisida
berdasarkan nilai ambang kendali (P2), dan tanpa aplikasi insektisida (P3). Nilai
ambang kendali hama disajikan pada (Tabel 1). Setiap kombinasi perlakuan
diulang tiga kali pada petak berukuran 4x5m.
Kedelai ditanamdengan tanpa olah tanah (TOT), setelah panen padi. Benih
ditanam secara tugal berjarak 40 cm x 15cm, 2-3 benih per lubang tanam,
selanjutnya lubang ditutup menggunakan pupuk kompos dengan dosis 2,5 t/ha,
pada umur 7 hst dipupuk menggunakan NPK dengan dosis 200 kg/ha.Penyiangan
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dilakukan pada umur 14 dan 30 hst. Pengairan hanya mengandalkan air hujan.
Pengendalian hama sesuai perlakuan, sedangkan penyakit dikendalikan
berdasarkan ambang kendali.
Tabel 1. Nilai ambang kendali hama utama tanaman kedelai.
No Jenis Hama
Nilai ambang kendali
1
Imago Ophiomyi phaseoli
2 ekor/30 rumpun
2
Telur Spodoptera litura
2 kelompok/100 rumpun
3
Larva S. litura instar 1-3
2 kelompok/3 rumpun
4
Larva P. chalcites instar 1-3
30 ekor/10 rumpun
5
Larva Etiella zinckenella
10 ekor/rumpun
6
Imago R. linearis
1 ekor/10 rumpun
7
Imago Nezara viridula
1 ekor/10 rumpun
8
Imago Piezodorus hybneri
1 ekor/10 rumpun
Sumber: Baliadi et al, 2008
Parameter yang diamati yaitu; Populasi dan jenis hama, intensitas
serangan, dan hasil panen. Pengamatan dilakukan tiap 10 hari sekali mulai dari
tanaman berumur 10 hst sampai 70 hst. Pengamatan populasi hama daundilakukan
secara langsung pada lima titik sampel dan tiap titiknya terdiri dari 10 rumpun
tanaman kedelai.Intensitas serangan diamati berdasarkan gejala serangan yang
ditemukan selanjutnya diskor. Skor serangan hama daun dibagi dalam lima
tingkatan yaitu;
0
1
2
3
4

=
=
=
=
=

Daun tanaman tidak terserang atau tanaman sehat
Daun tanaman terserang dengan intensitas > 0 – 25%
Daun tanaman terserang dengan intensitas > 25 – 50%
Daun tanaman terserang dengan intensitas > 50 – 75%
Daun tanaman terserang dengan intensitas > 75%

Selanjutnya hasil sekor tanaman sampel dilakukan untuk menghitung intensitas
serangan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Intensitas serangan =

Jumlah daun terserang x nilai sekor
Jumlah daun diamati x nilai sekor tertinggi

x 100%

Sedangkan populasi hama pengisap polongdiamati menggunakan sweep
net sebanyak lima ayunan tunggal tiap petak, intensitas serangannya diamati
dengan mengamati dan menghitung jumlah polong yang terserang dan dihitung
persentasenya dari jumlah polong total.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tanaman muda (1 – 21 hst) tidak ditemukan hama kedelai. Hama
baru mulai tampak pada 30 hst yang terdiri dari hama daun dan hama polong.
a. Hama daun
Hasil identifikasi terhadap jenis hama yang menyerang daun tanaman
kedelai diperoleh tiga jenis yaitu hama pemakan daun ulat grayak S. litura, ulat
jengkal P. chalcites, dan hama wereng daun E. terminalis.
1. Ulat grayak Spodoptera litura
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Populasi larva S. litura di pertanaman cukup tinggi, dari kumulatif lima
kali pengamatan pada umur 30, 40, 50, 60, dan 70 hst diperoleh populasi tertinggi
yaitu 16,7 larva/10 tanaman. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dari empat
varietas yang digunakan varietas Devon-1 paling toleran dibandingkan varietas
lain dengan populasi larva 9,6 larva/10 tanaman pada petak tanpa aplikasi
insektisida, sedangkan varietas yang paling rentan adalah Anjasmoro dengan
populasi 16,7 larva/10 tanaman (gambar 1).
Aplikasi insektisida sangat berpengaruh terhadap populas larva S. litura,
baik yang diaplikasi mingguan atau yang berdasarkan populasi hama, hal ini
terbukti dengan perbedan populasi yang signifikan antara petak yang
diaplikasikan insektisida dengan yang tidak, populasi larva S. litura pada keempat
varitas rata-rata mengalami penurunan populasi akibat aplikasi insektisida sebesar
(5.1 – 10.1larva) dibandingkan petak tanpa aplikasi.
Tingkat kerusakan daun yang diakibatkan serangan S. litura pada empat
varietas yang diuji juga berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh populasi larva,
hal ini terbukti tingkat kerusakan terendah terdapat pada varietas Devon-1 (5,5%)
yang dengan populasi terendah sedangkan tingkat kerusakan tertinggi terdapat
pada varietas Argomulyo (9,6%). Aplikasi insektisida selain mampu menurunkan
populasi larva juga mampu menekan tingkat kerusakan daun sebesar (2.8 – 9.8%)
dibandingkan petak tanpa aplikasi (Tabel 1).
Tabel 1.Kumulatif populasi S. litura dan intensitas serangan. Data diperoleh dari rata-rata
kumulatif lima pengamatan yaitu 30, 40, 50, 60, dan 70 hst.
Populasi larva S. litura (ekor)
Teknik
pengendalian/varietas
Aplikasi insektisida
mingguan
Aplikasi insektisida
berdasarkan ambang
kendali
Tanpa aplikasi
insektisida

Intensitas serangan S. litura(%)

Anjas
moro

Argomu
lyo

Devon-1

Dena-1

Anjasmo
ro

Argomul
yo

Devo
n-1

Dena1

9.6 c

7.6 b

4.5 a

8.5 bc

9.6 bc

8.9 b

5.5 a

10.4
c

8.5 bc

6.8 b

4.4 a

5.3 ab

7.4 ab

6.3 a

5.6 a

8.2 b

16.7 d

15.3 d

9.6 c

15.4 d

15.6 d

16.1 d

8.4 b

17.3
e

Keterangan: Angka sekolom yang didampingi huruf sama tidak berbeda nyata pada uji
BNT 5%.

2.

Ulat jengkal Plusia chalcites
Populasi larva P. chalcites relatif lebih rendah dibandingkan S. litura,
yaitu pada petak tanpa aplikasi insektisida populasi tertinggi 4,5 larva/10 tanaman.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dari empat varietas yang digunakan
varietas Devon-1 memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap P. chalcites
dibandingkan ketiga varietas lainnya, hal ini terlihat dari populasinya yang lebih
rendah dari 10 tanaman sampel yang diamati yaitu Devon-1 (2,1 larva),
Argomulyo (3,8 larva), Anjasmoro (4,3), dan terbanyak Dena-1 (4,5) (Gambar 2).
Selain perbedaan varietas kedelai, aplikasi insektisida juga berpengaruh
terhadap populasi P. chalcites.Aplikasi insektisida mampu menurunkan populasi
larva P. chalcites 1- 3.1 larva/10 tanaman dibandingkan petak tanpa aplikasi
(Tabel 2).
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Tabel 2. Kumulatif populasi larva Plusia chalcites dari lima umur pengamatan yaitu 30,
40, 50, 60, dan 70 hst.
Teknik pengendalian/varietas

Varietas
Anjasmoro Argomulyo

Devon-1

Aplikasi insektisida mingguan
2.4 b
1.7 ab
1.1 a
Aplikasi insektisida berdasarkan
3.1 bc
2.3 b
1.1 a
ambang kendali
Tanpa aplikasi insektisida
4.3 d
3.8 c
2.1 b
Keterangan: angka sekolom yang didampingi huruf sama tidak berbeda nyata
BNT 5%.

Dena-1
2.6 b
1.4 a
4.5 d
pada uji

3.

Wereng daun Empoasca terminalis
Kumulatif populasi E. terminalis dari lima umur pengamatan disajikan
pada (Tabel 3). Pada petak tanpa aplikasi insektisida populasi tertinggi 24,3/10
tanaman. Dari empat varietas yang digunakan, varietas Devon-1 menunjukkan
ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan tiga varietas lainnya, hal ini terbukti
dari populasi nimpa dan imago E. terminalis yang lebih rendah yaitu Devon-1
(14,6 ekor/10 tanaman) sedangkan pada keiga varietas lainnya berkisar 21,1 –
24,3 ekor/10 tanaman.
Selain perbedaan varietas, perlakuan aplikasi insektisida juga berpengaruh
terhadap penurunan populasi E. terminalis, baik yang diaplikasi mingguan
maupun berdasarkan populasi hama, hal ini terbukti dengan penurunan populasi
E. terminalis pada keempat varietas sebesar 6.1 – 14.6% dibandingkan petak
tanpa aplikasi.
Intensitas serangan atau tingkat kerusakan daun yang disebabkan serangan
E. terminalis bervariasi pada empat varietas kedelai yang diuji.Hal ini
menunjukkan bahwa varietas yang digunakan memiliki tingkat toleransi yang
berbeda-beda terhadap serangan E. terminalis.Selain dipengaruhi oleh perbedaan
varietas, intensitas serangan E. terminalis juga sangat dipengaruhi oleh aplikasi
insektisida.Aplikasi insektisida selain mampu menurunkan populasi nimpa dan
imago juga mampu menekan tingkat kerusakan daun sebesar 4.3– 9.8%
dibandingkan petak tanpa aplikasi (Tabel 3).
Interaksi teknik pengendalian (aplikasi insektisida mingguan atau
berdasarkan populasi) dengan penggunaan varietas Devon-1 mampu menekan
populasi dan kerusakan daun yang disebabkan oleh serangan E. terminalis,
dibandingkan tiga varietas lainnya.
Hasil pengamatan menunjukkan perbedaan populasi dan intensitas
serangan hama daun pada empat varietas yang digunakan salah satunya
disebabkan karena bentuk dan ukuran daun yang berbeda, pada varietas
Anjasmoro, Argimulyo, dan Dena-1 memiliki daun dengan ukuran yang lebar dan
tekstur tidak terlalu keras, sedangkan varietas Devon-1 memiliki daun dengan
ukuran lebih kecil, lonjong serta tekstur lebih keras.
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Tabel 3.Kumulatif populasi E. terminalisdan Intensitas serangan.Data diperoleh dari ratarata kumulatif lima umur pengamatan yaitu 30, 40, 50, 60, dan 70 hst.
Teknik
pengendalian/vari
etas

Populasi larva E. terminalis (ekor)
Argo
Anjas
Devon- Denamuly
moro
1
1
o

Intensitas serangan E. terminalis (%)
Argo
Anjasmo
Denamuly Devon-1
ro
1
o

Aplikasi
insektisida
mingguan
Aplikasi
insektisida
berdasarkan
ambang kendali

12.8
c

11.4
b

8.5 a

13.4
c

9.4 b

10.2
c

5.4 a

7.6
ab

11.9
b

9.7
ab

8.3 a

11.4
b

8.7 b

10.5
c

5.1 a

6.9
ab

Tanpa aplikasi
insektisida

23.7
f

24.3
f

14.6 d

21.1
e

18.5 e

19.8
e

9.7 b

15.2
d

Keterangan: angka sekolom yang didampingi huruf sama tidak berbeda nyata pada uji
BNT 5%.

b.

Hama Polong
Selain serangan hama daun, terdapat juga serangan hama polong. Dari
beberapa jenis hama polong kedelai yang sudah teridentifikasi hanya ditemukan
satu jenis yaitu hama pengisap polong Riptortus linearis. Imago R. linearis mulai
ditemukan pada saat mulai terbentuk polong sampai menjelang panen. Penentuan
popuasi dan intensitas serangan R. linearis dilakukan berdasarkan populasi nimpa
dan imago serta gejala serangan pada polong yang diamati
Imago R. linearis mulai ditemukan pada pertanaman kedelai umur 50 - 70
hst, dan populasinya tergolong rendah yaitu terendah 1.1 ekor/10 tanaman dan
tertinggi 5,2 ekor/10 tanaman. Pada petak tanpa aplikasi insektisida, terdapat
perbedaan populasi antar varietas yang digunakan yaitu populasi terendah pada
Devon-1 (3,7 ekor/10 tanaman) dan populasi tertinggi pada Argomulyo (5,2
ekor/10 tanaman) (Tabel 4).
Hasil pengamatan menunjukkan aplikasi insektisida berpengaruh terhadap
penurunan populasi R. linearis, baik yang diaplikasi mingguan maupun
berdasarkan populasi hama, hal ini terbukti dengan penurunan populasi R. linearis
pada keempat varietas sebesar 2.4 – 3.3 imago/10 tanaman dibandingkan petak
tanpa aplikasi.
Intensitas serangan atau tingkat kerusakan polong yang disebabkan
serangan R. linearis ditandai dengan gejala serangan pada fase pembentukan
polong menyebabkan polong kering dan gugur. Serangan pada fase pertumbuhan
polong dan perkembangan biji menyebabkan polong dan biji hampa, pada fase
pengisian biji menyebabkan biji berwarna hitam dan busuk, dan pada fase
pemasakan polong menyebabkan biji berlubang dan menyebabkan kuantitas dan
kualitas hasil panen berkurang hingga 80% (Tengkano et al. 1992)
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan intensitas serangan
R. linearis pada empat varietas kedelai yang diuji.Hal ini menunjukkan bahwa
varietas yang digunakan memiliki tingkat ketahanan terhadap serangan R. linearis
yang berbeda-beda.Selain dipengaruhi oleh perbedaan varietas, intensitas
serangan R. linearis juga sangat dipengaruhi oleh aplikasi insektisida.Aplikasi
insektisida selain mampu menurunkan populasi nimpa dan imago juga mampu
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menekan tingkat kerusakan polong sebesar 1 – 5.2% dibandingkan petak tanpa
aplikasi (Tabel 4).
Interaksi teknik pengendalian (aplikasi insektisida mingguan dan
berdasarkan ambang kendali) dengan penggunaan varietas Devon-1 mampu
menekan populasi dan kerusakan polong yang disebabkan oleh serangan hamaR.
linearis.
Tabel 4.Kumulatif populasi dan intensitas seranganR. linearis.Data diperoleh dari ratarata kumulatif lima umur pengamatan yaitu 40, 50, 60, 70 dan 80 hst.
Populasi larva R. linearis (ekor)
Teknik
pengendalian/varietas
Aplikasi insektisida
mingguan
Aplikasi insektisida
berdasarkan ambang
kendali
Tanpa aplikasi
insektisida

Intensitas serangan R.
linearis(%)
Argo Dev
Anjasm
Den
muly onoro
a-1
o
1

Anjas
moro

Argomu
lyo

Devo
n-1

Dena1

2.3

1.9

1.3

0.9

4.5

4.9

3.2

3.3

1.6

2.1

1.1

1.2

5.1

4.1

2.1

3.1

4.8

5.2

3.7

3.6

8.9

9.3

4.2

6.8

Keterangan: angka sekolom yang didampingi huruf sama tidak berbeda nyata pada uji
BNT 5%.

Hasil Panen
Hasil panen tertinggi pada varietas Devon-1 (2.19 ton/ha), Dena-1 (2.05
ton/ha), Anjasmoro (1.95 ton/ha), dan terendah Argomulyo (1.78 ton/ha).
Perbedaan hasil panen selain dipengaruhi oleh serangan hama juga dipengaruhi
oleh potensi hasil tiap varietas. Potensi hasil Anjasmoro 2,3 ton/ha, Argomulyo
2.0 ton/ha, Devon-1 3.2 ton/ha, dan Dena 2.9 ton/ha (Balitkabi, 2011). Hasil
analisis menunjukkan bahwa aplikasi insektisida berpengaruh terhadap hasil
panen kedelai. Aplikasi insektisida baik yang diaplikasikan mingguan maupun
berdasarkan populasi hama mampu mempertahankan hasil panen tiap varietas
kedelai sebesar 0.25 -1.05 t/ha dibandingkan tanpa aplikasi insektisida (Tabel 5).
Tabel 5. Berat biji (t/ha) dan hasil yang diperatahankan (t/ha)
Teknik
pengendalian/va
rietas
Aplikasi
insektisida
mingguan
Aplikasi
insektisida
berdasarkan
ambang kendali
Tanpa aplikasi
insektisida

Berat biji (t/ha)

Hasil yang dipertahankan (t/ha)
Argo
Anjas
Devon- Denamuly
moro
1
1
o

Anjas
moro

Argomul
yo

Devon1

Dena-1

1.92
a

1.8 ab

1.4 c

1.8 ab

1.02
a

0.7 b

0.3 d

0.6 c

1.95
a

1.78 b

1.35 c

1.8 ab

1.05
a

0.68
b

0.25 d

0.6 c

0.9 e

1.1 d

1.1 d

1.2 d

-

-

-

-

Keterangan: angka sekolom yang didampingi huruf sama tidak berbeda nyata pada uji
BNT 5%.
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Kombinasi perlakuan varietas dan aplikasi insektisida menunjukkan
perbedaan
kemampuan
mempertahankan
hasil
panen.
Kemampuan
mempertahankan hasil tertinggi terdapat pada kombinasi perlakuan varietas
Anjasmoro dan Aplikasi insektsida berdasarkan populasi hama yaitu 1.05 t/ha,
dan terendah pada kombinasi perlakuan varietas Devon-1 dan aplikasi insektisida
mingguan yaitu 0.25 t/ha (Tabel 5).
Hasil analisis data menunjukkan aplikasi insektisida berdasarkan
pemantauan populasi hama lebih menguntungkan dibandingkan aplikasi
mingguan. Hal ini disebabkan karena penggunaan inektisida lebih terkontrol dan
mengurangi penggunaan yang berlebihan, disamping itu dapat mengurangi biaya
produksi serta dampak negatif yang ditimbulkan
KESIMPULAN
1. Pada kondisi serangan hama tinggi varietas Devon-1 sangat disarankan untuk
ditanam di Desa Setanggor Kabupaten Lombok Tengah.
2. Tindakan pengedalian hama menggunakan insektisida masih diperlukan guna
mempertahankan hasil panen
3. Aplikasi insektisida berdasarkan pemantauan populasi hama sangat dianjurkan
karena sangat menguntungkan dari segi ekonomi dibandingkan aplikasi
mingguan
4. Aplikasi insektisida mampu mempertahankan hasil panen sebesar 31.92%52.31%.
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KEANEKARAGAMAN SERANGGA HAMA DAN MUSUH ALAMI
PADA LAHAN PERTANAMAN KACANG HIJAU DI LAHAN SAWAH
(DIVERSITY OF PESTS AND ITS NATURAL ENEMY ON MUNGBEAN
CROP)
Tantawizal1) dan Yusmani Prayogo2)
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Nusa Tenggara Barat
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ABSTRAK
Produksi kacang hijau dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan nasional.
Salah satu penyebab rendahnya produktivitas kacang hijau adalah serangan hama.
Pengendalian yang masih mengandalkan insektisida kimia menyebabkan peran
musuh alami khusunya predator belum terlihat. Penelitian ini bertujuan untuk
mengekplorasi dan mengetahui keberadaan hama dan musuh alami pada
pertanaman kacang hijau yang diaplikasikan insektisida dan tanpa insektisida.
Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan (KP) Ngale, Kabupaten Ngawi. Jawa
Timur. pada bulan Juli - Sepetember 2015.Percobaan menggunakan rancangan
acak kelompok, diulang 10 kali.Dengan perlakuan (P1) proteksi penuh
menggunakan insektisida kima mulai awal pertumbuhan sampai panen dan (P2)
tanpa aplikasi insektisida. Jenis insektisida yang digunakan adalah fipronil untuk
hama daun dan lamda sihalotrin untuk hama polong, pengamatan dilakukan tiap
10 hari dengan cara: pengamatan langsung, Pitfall trap, Sticky trap, dan Sweep
net. Hasil penelitian teridentifikasinya tiga jenis hama yaitu E. terminalis, L.
suturellus, dan M. testulasi. Populasi hama pada perlakuan dengan insektisida
lebih rendah (1.230 ekor) dibandingkan tanpa aplikasi insektisida (2.178 ekor).
Dan musuh alami dari kelompok predator teridentifikasi empat jenis yaitu
Coccinella sp, P. fuscipes, Licosa sp, dan Oxyopes sp dengan populasi pada
perlakuan dengan isektisida lebih rendah (376 ekor) dibandingkan petak tanpa
insektisida (858 ekor) dan kelompok parasitoid Trichogramma sp. Dari hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi insektisida masih diperlukan
karena disamping membunuh 43,5% hama dan 56% musuh alami juga mampu
mempertahankan hasil panen kacang hijau sebesar 35% dibandingkan tanpa
insektisida.
Kata Kunci: Hama, kacang Hijau, musuh alami.
ABSTRACT
Mung bean production in Indonesia is still not sufficient to meet the national
demand. A pest was one of cause of low productivity. Recently, the use of
intensive chemical insecticides caused the role of natural enemies especially
predators have not seen. This study aims was to explore and determine the
presence of pests and its natural enemies in mung bean plantation that was
applied insecticides and without insecticides. Research was conducted at the
experimental station Ngale, Ngawi, East Java, from July - September 2015. The
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experiment used a randomized block design, 10 times replicates. The treatment
cwere: (P1) full protection using insecticide from early growth to harvest, and
(P2) without insecticides. Insecticides used for leaves pest was fipronil and
lambda cyhalothrin for pod pest. The data collection was made every 10 days by
direct observation, fitpall traps, sticky traps, and sweep net. The results showed
there were three pests found namely E. terminalis, L. suturellus, andM. testulasi.
The population of pest on pesticides treatment was lower than that without the
insecticides. In contrast, natural enemy (predators and parasitoid) on plot without
insecticides was higher than that on plot with pesticides. The predators found
namely; Coccinella sp., P. fuscipes, Licosa sp., and Oxyopes sp. and parasitoid
found namely Trichogramma sp. In conclusion, the application of insecticides is
still needed because reduced pests up to 43.5% but could also maintain 56% of
natural enemies and yields by 35% compared with no insecticide.
Keywords: Pests, mung bean, natural enemies.

LATAR BELAKANG
Di Indonesia, kacang hijau menempati urutan ke-3 terpenting sebagai
tanaman pangan legum, setelah kedelai dan kacang tanah,dan merupakan salah
satu komoditas tanaman pangan sumber protein nabati tinggi (vitamin A, B1, dan
C), serta beberapa mineral. Pemanfaatan kacang hijau sangat beragam, dari olahan
sederhana hingga bahan olahan untuk industri.Produk terbesar hasil olahan kacang
hijau di pasar adalah taoge (kecambah), bubur, makanan bayi, industri minuman,
kue, bahan campuran mie dan tepung hunkue.Selain digunakan sebagai bahan
makanan, kacang hijau juga mempunyai manfaat sebagai tanaman penutup tanah dan
pupuk hijau.
Minat petani untuk menanam kacang hijau cukup baik, hal ini terlihat dari
luas pertanaman yang relatif stabil dibandingkan komoditas kedelai. Meskipun
demikian, pada tahun 2011 produksi dalam negeri yang mencapai 341.342 ton
masih belum bisa mencukupi permintaan dalam negeri sehingga pemerintah
masih mengimpor kacang hijau sebesar 39.000 ton (Dirjen Tanaman Pangan,
2012). Salah satu kendala rendahnya produktivitas kacang hijau adalah serangan
hama.
Beberapa jenis serangga hama yang teridentifikasi menyerang kacang
hijau antara lain hama thrips (Mengalurothrips usitatus Bagnall) yang menyerang
daun tanaman muda dan menyebabkan daun tidak normal, terlihat bercak klorotik
tidak beraturan, serta tanaman menjadi kerdil, pada serangan yang tinggi dapat
menyebabkan kehilangan hasil 65% (Indiati, 2004). Selain hama daun hama yang
tidak kalah pentingnya adalah hama polong. Ada dua jenis hama polong yang
menyerang kacang hijau yaitu hama penggerek polong Maruca testulasi
(Lepidoptera: Pyralidae) dan hama pemakan polong Longitarsus suturellus
(Coleoptera: Chysomelidae).
M testulasis menyerang bunga dan polong, serangan pada bunga
menyebabkan rontok dan gagal menjadi polong, dan serangan pada polong
mengakibatkan biji dan polong cacat (rusak), sehingga tidak bisa dimanfaatkan.
Kehilangan hasil pada kacang hijau akibat serangan hamaM. testulasis di
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Banjarnegara Jawa Tengah tahun 2006 berkisar antara 13-59% (Indiati, 2007),
dan mencapai 1,304 ton/ha tidak dikendalikan (Indiati, 2010).
Hama pemakan polong L. suturellus menyerang daun muda (pucuk),
bunga, dan polong.Serangan pada daun muda atau pucuk menyebabkan daun
berlubang setelah mekar, selain menyerang pucuk tanaman, kumbang juga
memakan bunga, biji, dan kulit polong muda dengan gejala serangan adanya
lubang pada polong disertai kotoran imago (Tantawizal dan Indiati, 2015).
Dalam upaya mengendalikan hama, petani masih mengandalkan
insektisida kimia yang dirasa lebih menguntungkan dan praktis, tanpa
memperhatikan dampak terhadap bioekologi serangga hama maupun musuh alami
seperti resurjensi dan resistensi (Marwoto, 1992). Dalam upaya mengurangi
ketergantungan terhadap insektisida kimia pemanfaatan serangga musuh alami
(predator dan prasitoid) sebagai salah satu komponen pengendalian hama terpadu
(PHT) perlu dikembangkan.
Serangga predator yang teridentifikasi banyak ditemukan pada kacang
hijau adalah Coccinella sp(Colleoptera: Coccinelidae). Kumbang Coccinella sp
berukuran antara 7-8 mm, bersifat rakus, dan aktif memangsa kutu daun.Stadia
larva dan imago, Coccinella sp juga memangsa berbagai serangga dari Ordo
Hemiptera, Family Coccidae, Pseudococcidae, Diaspidae, Aphididae.dan aktif
pada siang hari antara pukul 09.00-13.00 (Tobing et al, 2007).
Predator yang tidak kalah penting adalah Paederus fuscipes Curtis
(Coleoptera: Staphylinidae) yang memangsa telur dan larva Helicoverpa
armigera, Spodoptera litura dan Bemisia tabaci (Tengkano et al, 2004). Selain itu
P. fuscipes juga memangsa serangga kecil seperti kutu dan aphid.
Mengingat pentingnya peran musuh alami dalam menekan populasi hama
secara alami dan menjaga keseimbangan alam, maka upaya konservasi musuh
alami di lapangan perlu diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengekplorasi dan mengetahui keberadaan hama dan musuh alami pada
pertanaman kacang hijau yang diaplikasikan insektisida dan tanpa insektisida.
BAHAN DAN METODA
Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan (KP) Ngale, Kabupaten
Ngawi.Jawa Timur pada bulan Juli sampai Sepetember 2015.Percobaan
menggunakan rancangan acak kelompok (RAK), ulangan 10 kali. Perlakuan
sebagai berikut: (P1) proteksi penuh menggunakan insektisida kima mulai awal
pertumbuhan sampai panen dan (P2) tanpa aplikasi insektisida. Jenis insektisida
yang digunakan adalah fipronil untuk hama daun dan lamda sihalotrin untuk hama
polong.
Kacang hijau MLG 129 ditanam pada petak ukuran 4 x 5 m dengan jarak
tanam 40 x 15 cm, dua biji tiap lubang. Diberikan perlakuan fungisida saat tanam
untuk mengendalikan penyakit tular tanah. Pupuk diberikan bersamaan saat tanam
dengan dosis 37,5 kg N/ha; 73,5 P2O5/ha; 37,5 K2O/ha. Penyiangan dilakukan
secara manual pada 14 dan 28 hst.
Variabel yang diamati adalah populasi dan jenis serangga permukaan
tanah, populasi dan jenis serangga pada tanaman dan yang terbang di atas
pertanaman, serta kehilangan hasil ditimbulkan hama polong pada kacang hijau.
Pengamatan serangga dilakukan dengan cara:
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1. Pengamatan langsung: dilakukan dengan cara mengamati populasi dan jenis
serangga yang terdapat pada tanaman kacang hijau. Tiap petak diamati 10
rumpun tanaman.
2. Pitfall trap: menggunakan gelas plastik berisi air dicampur dengan deterjen
25% yang dibenamkan di dalam tanah selama 24 jam pada tiga titik tiap
petaknya. Dengan tujuan untuk mengetahui jenis dan populasi serangga
permukaan tanah. Serangga yang terperangkap dimasukkan kedalam botol
yang berisi alkohol 95% dan dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi jenis
dan dihitung populasinya.
3. Sticky trap: atau yellow trap berukuran 20 x 20 cm dipasang di tengah tiap
petak dengan posisi permukaan berlawan dengan arah angin. Pemasangan
sticky trap ditujukan untuk mengetahui jenis dan populasi seranga yang
terbang dipermukaan tanaman. Serangga yang terperangkap selanjutnya
dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi jenis dan dihitung populasinya.
4. Sweep net: digunakan untuk menangkap serangga yang aktif terbang atau
yang berada pada tanaman, dilakukan dengan cara diayunkan lima kali ayunan
tungal/titik pengamatan tiap plot.
Fitpall trap, Sticky trap, dan Sweep net dipasang pada enam kali mulai 10
HST dengan interval 10 hari. Serangga yang terperangkap atau ditemukan di
lapangan dihitung dan diidentifikasi, selanjutnya ditentukan komposisi dari
masing-masing hama atau musuh alami.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Jenis Hama dan Musuh Alami
Beberapa jenis serangga hama dan musuh alami yang ditemukan pada
pertanaman kacang hijau yaitu hama penggerek daun Empoasca terminalis
Distant (Homoptera: Cicadellidae), hama penggerek polong M. testulasis, dan
hama pemakan polong L. suturellus yang mulai ditemukan pada 30 sampai 70
HST. Sedangkan musuh alami dari kelompok predator yaitu Coccinella sp,
Paederus fuscipes, Oxyopes sp, dan Lycosa sp ditemukan mulai dari 10 HST
dengan populasi sangat rendah dan populasi tertinggi pada 30 sampai 50 HST.
dan dari kelompok parasitoid hanya satu yaitu Trichogramma sp ditemukan mulai
40 – 70 HST.
Komposisi Hama
Hasil pengamatan dari beberapa metode pengamatan serangga
menunjukkan adanya perbedaan komposisi populasi serangga hama dan musuh
alami. Aplikasi insektisida sangat berpengaruh terhadap populasi hama pada
pertanaman kacang hijau, pada pertanaman yang diaplikasikan insektisida
kumulatif populasi hama lebih rendah (1.230 ekor) dibandingkan petak tanpa
aplikasi insektisida (2.178 ekor) (Gambar 1). Hama wereng daun E. terminalis
paling banyak ditemukan pada kedua perlakuan.Pada petak tanpa aplikasi
insektisida populasi E. terminalis 52%, L. suturellus 27%, dan M. testulasis
21%.Pada petak yang diaplikasikan insektisida populasi E. terminalis 64%, diikuti
oleh L. suturellus 19%, dan M. testulasis 17% (Gambar 1). Tingginya populasi E.
terminalis disebabkan hama ini hidup berkelompok dan berkembang biak dengan
cepat.
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Komposisi serangga hama pada
perlakuan A
(n= 1.230 ekor )
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Gambar 1. Kumulatif populasi serangga hama yang diperoleh dari empat metode
pengamatan dan enam umur tanaman pada pertanaman kacang hijau di lahan
sawah. Tanpa aplikasi insektisida (A), dan dengan aplikasi insektisida (B)

a

b

c

Gambar 2. (a) gejala serangan hama E. terminalis pada daun, (b) serangan hama
penggerek polong M. testulasis, dan (c) serangan hama pemakan polong L.
suturellus,pada kacang hijau di KP Ngale 2015

Serangan wereng daun E. terminalis menyebabkan daun menjadi tidak
normal atau kriting (Gambar 2a), imago dan nimpa E. terminalis mulai ditemukan
pada 30 hst pada pertanaman dengan perlakuan insektisida dan tanpa isektisida.
Tingginya populasi E. terminalis pada perlakuan insektisida disebabkan jenis
insektisida kurang efektif karena jenis insektisida yang digunakan ditujukan untuk
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mengendalikan hama thrips dan aplikasi yang berlebihan menyebabkan hama
menjadi kebal.
Serangan hama penggerek polong M. testulasis mulai ditemukan saat
tanaman berbunga pada 30 HST. Serangan hama ini pada bunga ditandai dengan
bunga merekat yang menyebabkan bunga menjadi rusak dan gugur (Gambar 2b),
dan pada polong menyebabkan polong menjadi rusak, biji tidak berkembang
dengan normal sehingga menurunkan kualitas biji yang dihasilkan.
Hama pemakan polong L. suturellus ditemukan mulai menyerang tanaman
sebelum tanaman berbunga pada 20 HST.Selain menyerang bunga dan polong,
kumbang L. suturellus juga menyerang daun yang masih muda (pucuk) dan
menyebabkan daun berlubang ketika mekar. Serangan pada bunga menyebabkan
bunga berlubang dan gugur, serta serangan pada polong menyebabkan polong
berlubang dan biji rusak sehingga tidak bisa dipanen (Gambar 2c),
Komposisi Serangga Predator
Hasil identifikasi dan pengamatan populasi diperoleh bahwa masingmasing predator memiliki aktifitas dan tempat hidup yang berbeda-beda. Labalaba Lycosa Sp yang banyak beraktifitas dan berburu mangsa dipermukaan tanah
ditemukan terperangkap pada
pitfall trap, laba-laba OxyopesSp banyak
beraktifitas mencari mangsa pada batang dan daun tanaman ditemukan
terperangkap pada sweep net, kumbang Coccinella Sp banyak terperangkap pada
sticky trap, dan sweep net, serta P. fuscipes ditemukan pada batang dan daun
tanaman, serta terperangkap pada fitpall trapdan sweep net.
Kumulatif populasi dari empat metode pengamatan pada enam umur
tanaman menunjukkan bahwa aplikasi insektisida tidak hanya menyebabkan
penurunan populasi serangga hama, akan tetapi juga berpengaruh terhadap
populasi serangga predator, hal ini terlihat dari perbedaan populasi yang
signifikan dimana pada petak dengan insektisida populasi predator lebih rendah
(376 ekor) dibandingkan petak tanpa insektisida (858 ekor) (Gambar 3).
Jenis predator yang paling banyak ditemukan pada petak tanpa insektisida
adalah kumbang Coccinella Sp (37%), diikuti Lycosa Sp(25%), Oxyopes Sp
(23%), dan terendah P. fuscipes (15%). Tingginya populasi Coccinella Sp
disebabkan karena serangga ini memilki sifat oligofagus, memakan beberapa jenis
serangga kecil tertentu seperti kutu daun dan tungau daun dari berbagai stadia
telur, nimpa maupun imago (Radiyanto, 2010).
Sedangkan pada petak yang diaplikasikan insektisida predator dengan
populasi tertinggi yaitu Lycosa Sp (37%), diikuti Oxyopes Sp (23%), Coccinella
Sp (22%), dan terendah P. fuscipes (18%) (Gambar 3).Tingginya populasi Lycosa
sp disebabkan karena laba-laba Lycosa sp aktif bergerak pada permukaan tanah
sehingga tidak terkena lansung paparan insektisida.Terjadinya penurunan populasi
predator mengidikasikan bahwa jenis insektisida yang diaplikasikan berdampak
negatif dan berbahaya bagi kelangsungan hidup predator pada pertanaman kacang
hijau.
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Gambar 3.Kumulatif populasi serangga predator yang diperoleh dari empat metode
pengamatan dan enam umur tanaman pada pertanaman kacang hijau di lahan
sawah. Tanpa aplikasi insektisida (A), dan dengan aplikasi insektisida (B)

Populasi parasitoid
Hasil pengamatan diperoleh satu jenis parasitoid yang hanya ditemukan
pada sticky trap. Hasil identifikasi di laboratorium diketahui bahwa parastoid
tersebut adalah Trichogramma Sp (Hymenoptera: Trichogrammatidae).
Trichogramma Sp merupakan parasitoid yang menyerang telur serangga inang
sehingga menyebabkan telur gagal menetas, Trichogramma sp sudah
dikembangkan dan efektif untuk mengendalikan hama penggerek polong Etiella
zinckenella pada kedelai (Baliadi et all, 2008), dan hama penggerek batang
Ostrinia furnacalis pada tanaman jangung (Nonci, 2004).
Terdapat perbedaan signifikan populasi Trichogramma Sp antara petak
tanpa insektisida dan petak dengan insektisida, yaitu pada petak tanpa insektisida
(1.267 ekor) lebih tinggi dibandingkan petak dengan insektisida (479 ekor).Hal ini
membuktikan bahwa aplikasi insektisida berpengaruh terhadap kelansungan hidup
parasitoid Trichogramma Sp (Gambar 4).
Perbedaan populasi tersebut selain disebabkan parasitoid terbunuh akibat
terkena oleh kandungan racun bahan aktif insektisida juga dikarenakan
terbunuhnya serangga inang yang digunakan untuk berkembang biak.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

Populasi Trichogramma sp (ekor)

1101

1400

1267

1200
1000
800
600

479

400
200
0
Dengan insektisida

Tanpa insektisida

Gambar 4. Kumulatif populasi serangga parasitoid Trichogramma Sp yang terperangkap
sticky trap pada enam umur tanaman pada pertanaman kacang hijau di lahan
sawah yang diaplikasikan insektisida dan tanpa aplikasi insektisida

Komposisi dan populasi serangga lainnya.
Selain beberapa jenis serangga yang sudah disebutkan, terdapat juga
beberapa jenis serangga bermanfaat lainnya, yaitu ordo Collembola yang
terperangkap pada pitfall trap.OrdoCollembolamerupakan serangga tanah
bermanfaat yang memiliki peran penting sebagai perombak dan mendistrbusikan
bahan organik di dalam tanah, meningkatkan kesuburan, dan memperbaiki sifat
fisik tanah (Indriyati dan Wibowo, 2008).memiliki ukuran tubuh yang sangat
kecil, dengan panjang + 3-6 mm tidak bersayap (Eladisa, 2012), sehingga untuk
mengidentifikasinya diperlukan bantuan mikroskop.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa aplikasi insektisida yang
disemprotkan pada bagian tanaman seperti daun, batang, dan bunga atau polong
tidak berpengaruh terhadap populasi Collembola, hal tersebut terlihat dari 920
ekor yang terperangkap, 451 ekor ditemukan pada petak yang diaplikasikan
insektisida, dan 469 ekor pada petak tanpa insektisida (Gambar 6a).
Serangga lainnya yang ditemukan pada pertanaman kacang hijau adalah
serangga dari ordo Orthoptera dengan dua family yaitu Gryllidae dan Acrididae.
Kedua serangga tersebut tidak termasuk musuh alami ataupun hama utama
tanaman kacang hijau. Family Gryllidae merupakan serangga tanah sehingga
banyak ditemukan terperangkap pada pitfall trap, sedangkan family Acrididae
merupakan serangga pemakan daun yang aktif bergerak dan terbang sehingga
banyak ditemukan pada sticky trap dan sweep net.
Kumulatif populasi kedua serangga tersebut sangat rendah yaitu family
Gryllidae hanya 64 ekor, 30 ekor pada petak dengan insektisida dan 34 pada petak
tanpa insektisida. Sedangkan family Acrididae 57 ekor, 22 ekor pada petak
dengan insektisida dan 35 ekor pada petak tanpa insektisida (Gambar 6).
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Gambar 5. Serangga family Gryllidae yang terperangkap pada fitpall trap (a) dan family
Acrididae yang terperangkap pada sticky trap (b)
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Gambar 6. Kumulatif populasi ordo Collembola(a), serta family Gryllidae dan Acrididae
(b)pada enam umur tanaman pada pertanaman kacang hijau di lahan sawah
yang diaplikasikan insektisida dan tanpa aplikasi insektisida
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Hasil panen
Hasil panen menunjukkan bahwa aplikasi insektisida untuk
mengendalikan hama pada tanaman kacang hijau mampu mempertahankan hasil
sebesar 35% dibandingkan tanpa insektisida (Gambar 7). Namun aplikasi
insektisida yang berlebihan dan kurang bijaksana menyebabkan terbunuhnya
serangga berguna (musuh alami) dan bertambahnya biaya produksi.
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Tanpa insektisida

Gambar 7. Hasil panen pada petak dengan dan tanpa aplikasi insektisida

KESIMPULAN
1. Aplikasi insektisida mampu menekan populasi hama 43.5% dan predator 56%

dibandingkan tanpa aplikasi insektisida.
2. Jenis serangga hama yang ditemukan pada pertanaman kacang hijau yaitu
wereng daun E. terminalis, penggerek polong M. testulasis, dan pemakan
polong L. suturellus.
3. Musuh alami kelompok predator yang ditemukan pada pertanaman kacang
hijau yaitu, laba-laba Oxyopes sp, Lycosa sp, kumbang Coccinella sp, dan
tomcat P. fuscipes. Dari kelompok parasitoid ditemukan Trichogramma sp.
dan dua jenis serangga lainnya yang bukan hama dan musuh alami yaitu
family Gryllidae dan Acrididae.
4. Aplikasi insektisida mampu mempertahankan hasil sebanyak 35%
dibandingkan tanpa aplikasi insektisida.
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ABSTRAK
Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan lima
perlakuan dan tiga ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh
pemupukan D2: urea 180 dan Ponska 120 kg/ha + 12 ton pupuk kandang +
mikoriza mampu meningkatkan ketersediaan hara tanah, serapan hara tanaman,
pertumbuhan, hasil dan populasi mikoriza pada tanaman jagung.
_______________________
Kata kunci: Paket pemupukan, mikoriza arbuskular, jagung
ABSTRACT
Randomized Completely Block Design was used in this experiment with five
treatments and three times replication. The research result showed that D2
fertilizing effect: Urea 180 and Ponska 120 kg/ha + 12 ton manure + mycorrhiza
was capable of increasing availability of soil nutrients, absorption of plant
nutrients, growth, yield, and mycorrhizal population on corn plants.
Keywords: Fertilizing package, arbuscular mycorrhizal, Corn
LATAR BELAKANG
Penerapan pemupukan anorganik dengan dosis yang tinggi yang biasa
diterapkan petani dengan intensif dapat menghambat perkembangan MA di dalam
tanah. Oleh karena itu dalam aplikasinya perlu diatur dosisinya yang sesuai bagi
perkembangan MA. Demikian juga halnya dengan penambahan bahan organik
pada dosis berapa dapat memacu perkembangan MA di dalam tanah. Namun
demikian informasi tentang dosis pemupukan anorganik dan bahan organik yang
sesuai bagi perkembangan MA yang dapat memicu peningkatan hasil tanaman
jagung masih banyak belum terungkap. Untuk mengujinya lebih lanjut telah
dilakukan uji coba di lapangan untuk mendapatkan gambaraan riil dosis pupuk
anorganik dan bahan organik plus penambahan pupuk hayati MA yang mana yang
memberikan hasil terbaik pada tanaman jagung
Inokulasi MA pada tanaman jagung diharapkan berimplikasi positif
terhadap perbaikan sifat tanah, serapan hara dan hasil tanaman. Hipotesis ini
dibangun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya di tanah berpasir di lahan
kering Lombok Utara (Astiko et al, 2013) yang membuktikan bahwa inokulasi
MA pada tanaman jagung dapat meningkatkan serapan P dan hasil tanaman yang
lebih tinggi dibanding tanaman tanpa MA. Peningkatan serapan terjadi sebagai
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akibat dari aktivitas MA dalam meningkatkan ketersediaan hara dan perbaikan
proliferasi akar. Astiko et al. (2015) juga melaporkan bahwa inokulasi MA pada
pola tanam berbasis jagung mempunyai kontribusi nyata meningkatkan status hara
tanah, serapan tanaman, aktivitas MA dan hasil tanaman.

BAHAN DAN METODA
Tempat dan desain percobaan
Percobaan ini dilakukan di Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan Lombok
Utara dengan Rancangan Acak Kelompok 3 ulangan. Paket pemupukan yang diuji
adalah:
D0 : urea 300 dan Ponska 200 kg/h, tanpa pupuk kandang dan tanpa mikorizaa
D1 : urea 240 dan Ponska 160 kg/ha + 15 ton pupuk kandang + mikoriza
D2 : urea 180 dan Ponska 120 kg/ha + 12 ton pupuk kandang + mikoriza
D3 : urea 120 dan Ponska 80 kg/ha + 9 ton pupuk kandang + mikoriza
D4 : urea 60 dan Ponska 40 kg/ha + 6 ton pupuk kandang + mikoriza
Inokulasi mikoriza MAA01 dilakukan dengan dosis 20 g per tanaman yang
diletakkan dibawah benih jagung membentuk suatu lapisan merata. Dosis peupuk
anorganik I dilakukan pada 1 minggu setelah tanam (mst) dengan 1/3 dosis urea
dan pupuk NPK Ponska. Pupuk urea ke dua 2/3 dosis diberikan pada saat 3 mst.
Analisis bahan tanaman dan kesuburan tanah
N jaringan ditetapkan dengan metode Kjeldhal, P dengan menggunakan
spectrometer, C-organik dengan metode kolorimetri, K dan Ca dengan atomic
absorption spectrophotometry. Variabel populasi mikoriza dilakukan dengan
teknik pengayakan basah (wet sieving and decanting) menurut Brundrett et al.
(1996) dan Daniel dan Skipper (1982). Penghitungan persentase infeksi dilakukan
dengan metode clearing and staining (Kormanik dan Graw, 1982) dengan teknik
Gridline Intersect (Giovenneti dan Mosse, 1980).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh paket pemupukan terhadap status hara tanah
Perlakuan D2 memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap
peningkatan status hara tanah N, P, K dan C-organik (Gambar 1).
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Gambarl 1. Pengaruh paket pemupukan terhadap status hara tanah (N, P, dan K) dan Corganik tanah
Pengaruh paket pemupukan D2 yang menunjukkan nilai kandungan ketiga
unsur hara tersebut yang paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan aplikasi
paket pemupukan lainnya. Tren nilai kandungan ketiga unsur hara tersebut
semakin meningkat seiring berjalannya waktu dan mencapai nilai tertinggi pada
100 hst saat tanaman siklus tanam pertama jagung di panen. Kandungan Corganik selama siklus tanam terud naik. Kandungan C-organik mencapai
maksimum pada 100 hst saat siklus pertama jagung dipanen yaitu sebesar 14,20
g/kg (Astiko et al, 2015a)
Pengaruh paket pemupukan terhadap serapan hara tanaman
Pengaruh paket pemupukan D2 memberikan kontribusi yang nyata terhadap
peningkatkan serapan N, P, K dan Ca tanaman (Gambar 2). Fakta ini sesuai dengan
hasil penelitian yang telah dilakukan Gianinazzi et al. (2010) yang mengemukakan
bahwa inokulasi MA yang disertai dengan penambahan bahan organik dapat
memulihkan kesuburan tanah pada suatu kawasan ekosistem.
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Gambar 2. Pengaruh paket pemupukan terhadap serapan hara tanaman fase
pertumbuhan vegetatif
Pengaruh paket pemupukan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman
Pengaruh paket pemupukan D2 memberi pertumbuhan tanaman yang
paling tinggi (Gambar 3). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian
sebelumnya yang menunjukkan bahwa paket pemupukan dengan penambahan
inokulasi MA dan pupuk kandang meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman
(Astiko, 2009).
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Gambar 3. Pengaruh paket pemupukan terhadap bobot biomassa kering akar dan
tajuk tanaman
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Pengaruh paket pemupukan terhadap parameter hasil yang meliputi bobot
biji kering, bobot 100 biji, bobot berangkasan kering dan hasil kering panen
disajikan pada Gambar 4 dan Gambar 5
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Gambar 4. Pengaruh paket pemupukan terhadap bobot hasil biji dan 100 butir
Meningkatnya hasil tanaman pada perlakuan inokulasi MA plus pupuk
kandang disebabkan karena meningkatnya aktifitas MA dalam penyerapan unsur
hara dan air dengan bantuan hifa eksternal (HE). Hal ini dimungkinkan karena HE
mampu menjangkau sampai di luar mintakat pengurasan (depletion zone) yang
dapat dijangkau oleh atau tidak tersedia untuk akar tanaman (Zhu et al, 2001).
Diameter HE yang jauh lebih kecil dibanding dengan diameter akar
memungkinkannya untuk menembus pori mikro tanah untuk mendapatkan hara dan
air yang tidak dapat dijangkau oleh akar (Drew et al, 2003). Hal inilah yang
menyebabkan tanaman yang bermikoriza mempunyai kemampuan menyerap hara,
tumbuh dan memberikan hasil yang lebih baik serta tahan terhadap cekaman
kekeringan (Smith dan Read, 2008).
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Gambar 5. Pengaruh paket pemupukan terhadap bobot berangkasan
kering dan hasil kering panen.

Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2016

1110

Pengaruh paket pemupukan terhadap aktivitas mikoriza
Pengaruh paket pemupukan D2 terhadap jumlah spora dan infeksi akar
tertinggi dan berbedanyata dengan perlakuan lainnya baik pada 60 hstdan 100 hst
(Gambar 6 dan Gambar 7). Hal ini menunjukkan bahwa inokulasi isolat MAA1
mampu bersaing dengan MA indigenus yang terdapat pada rizosfer tanah berpasir
Lombok Utara, terutama dalam membentuk koloni dalam akar. Makna lainnya
adalah isolat MAA1 yang digunakan mampu memproduksi banyak propagul dalam
bentuk spora dan akar terkolonisasi sehingga mampu hidup pada habitat yang
kompetitif dan dinamis. (Barrios, 2007; Doud dan Johnson, 2007).
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Gambar 6. Pengaruh paket pemupukan terhadap jumlah spora
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Gambar 7. Pengaruh paket pemupukan terhadap persentase infeksi pada akar
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KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh paket pemupukan urea 180
dan Ponska 120 kg/ha + 12 ton pupuk kandang + mikoriza (D2) mampu
meningkatkan ketersediaan hara tanah, serapan hara tanaman, pertumbuhan, hasil
dan populasi mikoriza pada tanaman jagung
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